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1. Dades generals

1.1. Identificació i objecte del projecte 

Títol del Projecte: Projecte executiu de l’actuació optimització energètica del 
casal del poble de Talamanca   

Objecte: Projecte de reparació de tractament de patologies d’humitats  i 
aplicació de millores d’estalvi energètic de l’edifici  de Casal del 
poble de Talamanca basat en l’estudi d’optimització energètica 
realitzat prèviament al Març de 2016 pel mateix arquitecte. El 
present projecte únicament contempla algunes de les 
actuacions presentades a l’estudi  segons els requeriments de 
la propietats i pressupost del que es disposa. 

Emplaçament: C/. Raval, 2.  Talamanca 08278, Barcelona 

Municipi: Talamanca 08278, Barcelona 

Referència cadastral: 5012330DG1251S0001DY 

1.2. Agents del projecte 

Promotor: AJUNTAMENT DE TALAMANCA 

CIF: P0827700F 
Plaça de l’Església,1 - 08278 Talamanca, Barcelona 

Telèfon:  

Arquitecte: Sociedad: 4RQ T&C arquitectes associats SLP 

NIF B63944706 

Tècnic: Gerard Torrent Izquierdo 

Nº colꞏlegiat: 30085 

NIF: 46729646 V 

Direcció: Passatge Escudellers 5 baixos 08002  (Barcelona). 

Telèfon: 934403322 

1.3.  Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista 

arquitecte tècnic 

Estudi de gestió de residus 
de la construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
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2. Memòria Descriptiva

2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

2.1.1. Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

Amb data Abril de 2021, 4rq Enginyeria i Arquitectura SLP ; rep de L’Ajuntament de Talamanca, 
l’encàrrec de redactar el document titulat “Serveis per la redacció del projecte executiu de 
l’actuació Optimització energètica del Casal del Poble”. L’actual contracte és un contracte menor 
de serveis, de conformitat amb el previst als arts. 17 i 118 dela Llei 9/2017 de 8 de Novembre de 
contractes del Sector Públic. 

Es pareteix  un estudi d’optimització Optimització energètica del Casal del Poble redactat pels 
mateixos arquitectes que es redacta per encàrrec del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la 
Diputació de Barcelona, en resposta d’una petició de l’Ajuntament de Talamanca de realitzar un 
estudi d’optimització energètica del Casal del Poble, incloent monitorització i certificació 
energètica en data 2015.  

La documentació existent de l’edifici es correspon al projecte de “modificació d’ampliació d’edifici 
per a nou ajuntament i plurifuncional “de setembre de 1997 de l’arquitecte M.Valverde sense 
definició constructiva  

2.1.1.1. Entorn físic de l'edifici: 

L'edifici es troba en la vessant est d'una muntanya en la part alta d'un turó. Es troba semi-encastat 
en un terreny rocós. Les parcel.les superiors es troben aterrassades i la inmediatament superior 
disposa d'un aljub. 

2.1.1.2. Descripció general: 

El casal del Poble és un edifici de planta baixa i dues plantes pis ubicat al carrer Raval núm. 4. 
La darrera intervenció rellevant de la que es té constància és de l'any 1997 i consisteix en una 
remunta de 2 plantes sobre una planta baixa preexistent amb volta catalana de pedra. 
Es tracta d’un edifici que acull diversos serveis del municipi. 
En planta baixa hi ha l’Oficina d’Informació del Parc Natural, una sala polivalent (sala de les 
voltes), el vestíbul principal de l’edifici i un servei sanitari. En planta primera hi trobem el consultori 
mèdic, l’arxiu municipal, la biblioteca i punt TIC i el jutjat de pau. En planta segona hi ha una sala 
polivalent. 
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L'edificació és entre mitgeres i fa uns 610m2, organitzada en tres plantes d'igual dimensió i està 
ubicada al centre de la població en un solar amb desnivell.  
S’hi té accés des del carrer Raval a nivell de planta baixa i té una sortida posterior en planta 
primera a un petit pati estret format per la pròpia façana oest de l'edifici i un mur de roca de la 
parcelꞏla colꞏlindant 

2.1.1.3. Condicionants de l'encàrrec: 

De totes les propostes que es van realitzar en l’estudi d’optimització Optimització energètica del 
Casal del Poble redactat pels mateixos arquitectes, l’objecte de l’encàrrec per part de 
l’ajuntament ha estat: 

 Canvis d’envidrament en fusteries de PB
 Tractament d’humitats

2.2. Descripció de l’edifici  

2.2.1. Descripció general de l'edifici 

El casal del Poble és un edifici de planta baixa i dues plantes pis ubicat al carrer Raval núm. 4. 
La darrera intervenció rellevant de la que es té constància és de l'any 1997 i consisteix en una 
remunta de 2 plantes sobre una planta baixa preexistent amb volta catalana de pedra. 
Es tracta d’un edifici que acull diversos serveis del municipi. 
En planta baixa hi ha l’Oficina d’Informació del Parc Natural, una sala polivalent (sala de les 
voltes), el vestíbul principal de l’edifici i un servei sanitari. En planta primera hi trobem el consultori 
mèdic, l’arxiu municipal, la biblioteca i punt TIC i el jutjat de pau. En planta segona hi ha una sala 
polivalent. 
L'edificació és de tipologia testera i fa uns 610m2, organitzada en tres plantes d'igual dimensió i 
està ubicada al centre de la població en un solar amb desnivell.  
S’hi té accés des del carrer Raval a nivell de planta baixa i té una sortida posterior en planta 
primera a un petit pati estret format per la pròpia façana oest de l'edifici i un mur de roca de la 
parcelꞏla colꞏlin dant 

2.2.1.1. Estructura 

Es tracta d'un edifici amb estructura metàlꞏlica sobre una planta baixa existent de 3 crugies de 
parets de càrrega de pedra i voltes a la catalana. Les parets són de 60 cm i es troben en contacte 
físic amb la roca excavada. La coberta està formada per unes encavallades metàlꞏliques, 
biguetes IPN i taulers de fusta tipus sandwich segons plànols facilitats per la propietat. 

2.2.1.2. Tancaments 

La façana de l'edifici és tradicional de maó perforat, amb cambra d’aire de 5 cm i 5 cm d’aïllament 
tèrmic .  
L'edifici en la seva cara sud fa mitgera amb l'edifici veí i per l’est llinda amb terreny natural. 
Per façana posterior es forma un petit pati estret format per la pròpia façana oest de l'edifici i un 
mur de roca de la parcelꞏla colꞏlindant 

L'antic edifici de planta baixa disposava d'una sitja que va ser emprada per a ubicar l'ascensor 
en la reforma del 97. Aquesta sitja es troba totalment adossada a la roca. 

2.2.1.3. Obertures 

Les obertures més comuns són les finestres de doble vidre amb cambra d’aire, i fusteria de fusta.  
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Existeixen però algunes fusteries d'alumini amb doble vidre a la façana posterior i unes de fusta 
amb vidres senzills sense cambra a la planta baixa que donen lloc a condensacions força sovint.  

2.2.1.4. Coberta 

La coberta és inclinada a dues aigües amb acabat de teula ceràmica. Es tracta d'un entarimat de 
fusta encadellada sobre la que recolzen 8 cm d'aïllament, 3 cm de protecció d'aïllament a base 
de formigó i finalment la teula àrab pressa amb morter.  

2.2.1.5. Terres i soleres 

Segons conversa amb agents municipals a la reforma de l'any 97 es va aixecar la solera original 
de planta baixa i es va disposar d'una capa de grava per a drenar l'aigua subterrània. No consta 
que hi hagi cap tipus d'aïllament tèrmic. 

2.2.2. Estat actual. Anàlisis de l’immoble i descripció de patologies 

L'edifici presenta força símptomes d'humitats que es manifesten de diverses maneres i a diferents 
llocs. 
Això ha donat lloc a que es disposin aparells dehumidificadors, tot i que la major part aquestes 
humitats es troben als tancaments i no pas com una saturació de vapor d'aigua a l'ambient. Això 
fa que, perquè els deshumidificadors puguin absorbir el vapor de l'ambient, la humitat dels 
tancaments ha de patir un procés d'evaporació que es produeix quan la humitat relativa de 
l'ambient baixa en augmentar la temperatura interior. Com que l'ambient pot contenir més aigua 
i la temperatura de la que es troba en els tancaments augmenta es produeix un procés 
d'evaporació.  

PLANTA BAIXA 

 Humitats a Voltes Es presenta per una banda aigua a les voltes de pedra concretament
al seu contacte amb el terreny natural . Concretament  a la zona, en que la volta entra en
comtactre directe amb les roques .
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 Humitats a les  parets de càrrega de planta baixa: Pràcticament totes les parets de
planta baixa contenen taques d'humitat amb aparició de fongs i desprendiments de
pintura a diverses altures. Però que ocupen casi tota l´alçada de la paret quan entra en
contacte aquesta amb les roques

 Humitats a la  paret de càrrega que linda amb el terreny: Similars a les anteriors però
amb la particulartitat de que són parets en contacte directe amb el terreny a la façana
Nord

 Eflorescencies a la pedra de la sitja en el seu contacte amb la roca
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 Condensacions als vidres de façana: S'han detectat també condensacions al vidres de
la façana Est a planta baixa.

PLANTA PRIMERA 

A la planta 1 es manifesten humitats a les parets damunt de les zones humides de les voltes de 
planta baixa. 

 Humitats a parets i tabics

 
 

2.2.3. Identificació dels agents i causes de deteriorament de l’immoble 

L'edifici es troba en la vessant est d'una muntanya en la part alta d'un turó. Es troba semi-encastat 
en un terreny rocós. Les parcel.les superiors es troben aterrassades i la inmediatament superior 
disposa d'un aljub. 
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Parcelꞏla Superior 

La roca, tot i tractarse d'una roca calcàrea dura presenta betes en nombrosos punts on es 
manifesta una circulació d'aigua per les mateixes aflorant en diversos punts del poble. S'ha pogut 
constatar que tot i no havent plogut en unes quantes setmanes, l'aigua aflorava per les betes de 
la roca. 

Aflorament de l'aigua per les betes de la roca 

A més es dona la circumstància de que en el pati Oest de l'edifici la roca es disgrega per efecte 
erosiu de les glaçades hivernals mostrant clars desprendiments de fragments que cauen al pati. 

Disgregació de la roca per efecte de les glaçades 

Existeix una cambra saniària ventilada a planta baixa que separa físicament el terreny de l'edifici 
però no a nivell estructural, ja que els murs de pedra s'entreguen contra la roca així com les 
voltes.  
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Cambra sanitària de planta baixa  

Hi ha força evidències de que l'aigua de les escorrenties internes de la roca acaba aflorant en 
aquesta cambra i es transmet als tancaments interiors de l'edifici a través dels murs i de la volta 
de pedra. 

Contacte entre la roca i els murs i la volta 

Existeixen també una serie d’elements aparentment d’evaquació que no estan correctament 
connectats a la xarxa d’evaquació envocant directament al terra del pati posterior que alhora no 
es troba en bon estat de manteniment 
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La xarxa de clavegueram del carrer Raval neix uns metres més a baix de la ubicació de l'edifici. 
Les parcelꞏles superiors desaigüen al carrer de la Creu que es troba molt per damunt de la cota 
del carrer Raval. Per contra el drenatge de totes les terrasses acaba filtrant al terreny.  

Xarxa de Clavegueram 

Tampoc hi ha cap tipus d'evacuació ni drenatge controlat a la parcelꞏla que llinda a la façana 
nord. 
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2.2.4. Diagnosis 

A partir de l'anàlisi de les humitats que es manifesten als tancaments i les condicions de l'entorn 
s'ha conclòs que existeixen 4 tipus d'humitats. 

Filtracions posteriors 

Aquestes filtracions són les que originen les humitats de les voltes de pedra en trobar-se en 
contacte directe amb el terreny. Tot i que segons dades facilitades per l'ajuntament les voltes no 
disposen de reblert sinó d'envanets de sostremort no es descarta que en algun punt es pugui 
acumular aigua a l'interior de la volta aflorant cap al sostre de la planta baixa i al terra de la 
planta1.  

L'origen de l'aigua podria ser l'acumulada per la pluja i el reg en els terrenys superiors però no 
es descarten pèrdues a l'aljub de la parcelꞏla superior ni fuites a la xarxa de clavegueram.  

Filtracions laterals pel mur de nord 

La planta baixa es troba soterrada en tota la cara nord i tal i com s'ha comentat el terreny no 
disposa de drenatge a la xarxa. Amb tota probabilitat el mur en contacte amb el terreny no disposa 
de làmina drenant ni impermeabilitzant. Per tant les filtracions laterals són ocasionades amb tota 
certesa per l'acumulació d'aigua al terreny. 

Humitats per capilꞏlaritat 

L’estructura no està adequadament impermeabilitzada, i pateix una pujada capilꞏlar de l’aigua, 
procedent de les aigües disperses d’escorriment de les roques. La humitat ascendent transporta 
sals dissoltes que agredeixen els arrebossats, provocant-ne el desencrostament, sobretot en 
correspondència amb el límit entre zona mullada i seca 
Tot i que la solera es va refer, incorporant una capa de grava les parets existents de pedra 
mantenen un contacte amb el terreny. L'aigua que llisca per la vessant troba un primer punt de 
filtració en els murs de pedra però la que arriba a passar entre els murs no troba cap punt de 
sortida, ja que sota la grava la pedra és impermeable i no existeix cap sortida de drenatge, per 
tant acaba aflorant per les parets que es troben en contacte amb la roca. 

Humitats per condensació 

No es tracta d'un edifici amb una gran producció de vapor d'aigua. L'ocupació generalment és 
petita i no existeixen aparells que en generin. No obstant, l'efecte de l'evaporació de l'aigua 
continguda a les parets que es pot donar especialment quan s'engega la calefacció o la humitat 
relativa baixa afavorint l'absorció de vapor per part de l'aire provoca que es produeixin 
condensacions especialment als vidres sense cambra de la planta baixa al trobar-se a una 
temperatura inferior a la de rosada. 
Cal dir que existeixen unes reixetes de ventilació per a afavorir la renovació d'aire però no existeix 
cap tipus de ventilació forçada que garanteixi una correcta renovació. 

Zona de l’edifici on es fa l’actuació 
Les zones d’actuació objecte de la intervenció prevista comprenen:  

- Pati posterior a planta primera 
- cambra sanitària a planta Baixa 
- Voltes a planta Baixa 
- Murs i parets de PB 
- Fossat d’ascensor 
-  Tabics de planta primera 

La superfície total de les zones d’actuació és de 229 m2.  
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2.3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

El projecte de reparació 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 donen resposta la resta de normativa d’aplicació. 

Amb les actuacions realitzades, no es disminueixen les mesures de seguretat existents abans 
de la reforma i a continuació es justifiquen el compliment del CTE. 

2.3.1. Utilització: 

El present projecte no te per objecte la intervenció en la distribució de l'edifici ni es modifiquen 
les obertures de façanes pel que no cal la seva justificació. 

2.3.2. Accessibilitat 

Al tractar-se d'una obra de manteniment i reparacions d’humitats no s'hi actua en els elements 
que condicionin l'accessibilitat de l'edifici. 

2.3.3. Seguretat estructural 

No s'intervé en la estructura de l'edifici 

2.3.4. Seguretat en cas d'incendi 

Al tractar-se d'una obra de manteniment i reparacions d’humitats ,no es modifiquen ni es minven 
les condicions de seguretat contra incendis de l'edifici. 

2.3.5. Seguretat d'utilització 

Les obertures de la façana quedaran en les mateixes condicions que en la actualitat. 
Les exigències d'estabilitat no estaran subjectes al CTE però caldrà no reduir ni empitjorar les 
prestacions de l'element a reformar. 

2.3.6. Salubritat 

Al tractar-se d'una obra de manteniment i reparacions d’humitats, s'hi actua en els elements que 
condicionin la salubritat. El projecte millora les condicions actuals.  Quan l’aplicació del CTE, no 
sigui urbanísticament, tècnicament o econòmicament viable, o en el seu cas, sigui incompatible 
amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l’edifici, es podrà aplicar -sota 
criteri o responsabilitat del projectista o en el seu cas del tècnic que subscrigui la memòria- 
aquelles solucions que permetin el major grau possible d’adequació efectiva. 

2.3.7. Protecció enfront el soroll 

Al tractar-se d'una obra de manteniment i reparacions d’humitats, no s'hi actua en els elements 
que condicionin la protecció al soroll. 

2.3.8. Estalvi d'energia. Limitació de la demanda energètica 

Al tractar-se d'una obra de manteniment de façana, no s'hi actua en els elements que condicionin 
l'estalvi energètic. 
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3. Memòria Constructiva 

A continuació es defineixen les diferents actuacions a realitzar definint en primer lloc els treballs 
previs a fer per establir les mesures genèriques de seguretat a adoptar abans de l’execució dels 
treballs de reparació. 
 
3.1. Intervenció al pati posterior P1 

3.1.1. Actuacions Prèvies 

Es realitzarà una preparació de la zona a tractar, consistents en: 
- Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.  
- Neteja de la superfície de paviment i laterals fins a 30 cm per millorar adherència del 

sistema. 
- Neteja de la bonera. 
- Retirada provisional de tub d’aigua existent per posterior recol·locació 
- Comprovació de procedència de tub existent en pati posterior 

 
3.1.2. Treballs de reparació 

Els treballs de reparació consistiran en una impermeabilització positiva del terra del pati  
juntament amb actuacions de recol·locació d’instal·lacions d’aigua i prolongació de baixant 
existent 

 Actuació A  (W 200 008 KÖSTER MS-Flexfolie) 

Un cop estigui net es procedirà a realitzar un sis sistema d'impermeabilització positiva mitjançant 
monocomponent d’aplicació líquida i curat ràpid, altament elàstic, amb capacitat de pontejar 
esquerdes, lliure de solvents i d'un sol component basat en la tecnologia MS Polymer. Es 
caracteritza per una excel·lent adhesió a una àmplia varietat de materials de construcció i pot 
aplicar-se sobre substrats secs o lleugerament humits. A causa de la seva estabilitat als raigs 
UV, és adequat per a ús en interiors i exteriors. Koster MS-Flexfolie no conté isocianats, és 
ràpidament resistent a la pluja, així com al trànsit ocasional, envelliment, hidròlisi, raigs UV, sals 
i gelades. Aquest sistema es realitzarà en el paviment i pujarà 30 cm pels laterals de parets i 
muntanya 

 Recol·locació de tub d’aigua existent  

Es procedirà a la recol·locació de tub d’aigua existent que prèviament s’havia enretirat.  

 Prolongació i Connexió a baixant existent 

Es procedirà a la prolongació del tub existent en el cas que es tracti d’un tub de desaigua fins a 
baixant existent al pati. 
 
3.2. Intervenció a la cambra sanitària PB 

3.2.1. Actuacions Prèvies 

Es realitzarà una preparació de la zona a tractar, consistents en: 
- Obertures en envà adjacent a la muntanya per poder realitzar treballs de neteja i reparació 
- Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya i runes 
- Neteja de la superfície de paviment i laterals fins a 30 cm per millorar adherència del 

sistema. 
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3.2.2. Treballs de reparació 

Els treballs de reparació consistiran en una impermeabilització positiva del terra que forma 
aquesta cambra  
 

 Actuació B  (W 200 008 KÖSTER MS-Flexfolie) 

Un cop estigui net es procedirà a realitzar un sistema d'impermeabilització positiva mitjançant 
monocomponent d’aplicació líquida i curat ràpid, altament elàstic, amb capacitat de pontejar 
esquerdes, lliure de solvents i d'un sol component basat en la tecnologia MS Polymer. Es 
caracteritza per una excel·lent adhesió a una àmplia varietat de materials de construcció i pot 
aplicar-se sobre substrats secs o lleugerament humits. A causa de la seva estabilitat als raigs 
UV, és adequat per a ús en interiors i exteriors. Koster MS-Flexfolie no conté isocianats, és 
ràpidament resistent a la pluja, així com al trànsit ocasional, envelliment, hidròlisi, raigs UV, sals 
i gelades. Aquest sistema es realitzarà en el paviment i pujarà 30 cm pels laterals de parets i 
muntanya 
 
3.3. Intervenció en voltes de PB 

3.3.1. Actuacions Prèvies 

Es realitzarà una preparació de la zona a tractar, consistents en: 
 

- Realització de cala a voltes per verificar la viabilitat de la solució proposada 
- Eliminació de sals superficials mitjançant raspallat 

 
3.3.2. Treballs de reparació 

 Actuació C (IN 290 KÖSTER INJECTION GEL G4) 

Es procedirà aplicació de cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel G4 o 
equivalent, de gel acrílic elàstic de molt baixa viscositat 4 mPa.s, amb certificació per a dipòsits 
d'aigua potable, aplicat sota pressió, incloent instal·lació de superpackers adequats segons el 
camp de aplicació. 
Gel acrílic de baixa viscositat per a injecció de cortina i per a injecció en mamposteria. Gel elàstic 
a base d’aigua, amb una viscositat inicial molt baixa després de la mitja inicial. És capaç d’unir 
aigua durant la gelificació. La capacitat d'inflament després del curat complet permet una 
absorció del 40% d'aigua addicional en l'estructura del gel. Degut a la baixa viscositat inicial pot 
injectar-s en los porus fins del substrat. Compte amb certificació per a ús en aigua potable. 
El matèria s'injecta utilitzant una bomba d'injecció de dos components amb una descàrrega 
d'aigua integrada, com per exemple, la bomba d'gel acrílic Koster Acrylic Gel Pump. Abans de la 
aplicació, el concentrat subministrat ha de diluir-se a aproximadament la quantitat doble usant 
aigua comuna 
L'element de construcció a impermeabilitzar es perfora superiorment en tot el gruix de l’element  
seguint un patró amb línia continua fins assegurar  que la volta estigui saturada. 
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3.4. Intervenció en murs i parets de PB 

3.4.1. Actuacions Prèvies 

Es realitzarà una preparació de la zona a tractar, consistents en: 
- Repicat de revestiment de morter amb maquinària de ma.  
- Eliminació de sals superficials mitjançant raspallat 

 
3.4.2. Treballs de reparació 

Es tractaran les humitats per capil·laritat dels murs mitjançant un tractament d’injecció de resines 
sintètiques resistents a tot els corrosius habituals en maçoneria com àcids, àlcalis i sals creant 
una barrera impermeable a la zona baixa de la paret. Després s’aplicarà un producte per 
bloquejar i neutralitzar les sals i actuarà com a imprimació per a la posterior impermeabilització 
mineral que penetrarà ens els porus de la paret cristal·litzant i quedant agafat de forma mecànica 
a la paret. Aquest producte  és transpirable i permet que les humitats que hi hagin a la paret 
permetin evaporar sense generar danys a la paret. Finalment s’estendrà una capa de pintura 
blanca per sobre, de resina de silicona mate amb un efecte especial repel·lent a l’aigua i oberta 
a la difusió de vapor d’aigua, com acabat decoratiu. Sobre aquesta pintura no es podrà aplicar 
cap altre pintura que no compleixi amb els requisits de permeabilitat al vapor d’aigua 
Per a les actuacions no serà necessari un assecat previ o posterior de la paret, fins i tot a l'interior 
en cas d’alt contingut d’humitat.. Es requereix accés només a un costat de la paret. 
 

 Actuació D: Realització de forats i aplicació de la barrera horizontal crisin 76-30 
concentrat   

1.Es realitzaran els forats a una altura de 10 cm del terra i es separaran entre ells una distancia 
segons la taula següent( 8,3 cm en murs de 60cm i 12,5cm en envans): 
 

 
 
Els forats es netejaran amb aire comprimit, amb un aspirador industrial o, si cal, es rentaran 
breument amb aigua. Els forats s'han de perforar amb un angle descendent aproximat de 40 ° 
fins a aproximadament 5 cm abans del final de la maçoneria.  
Si el gruix de la paret és superior a 50 cm, es recomana practicar forats des dels dos costats fins 
al centre. 
 
Després de netejar els forats, les varetes capil·lars KÖSTER s’insereixen als forats.  A 
continuació, es posaran els cartutxos de concentrat KÖSTER Crisin 76 a la broca forats. No 
s’aplicarà a temperatures inferiors a 0 ° C, s’aplicarà només durant el temps en que la maçoneria 
no estigui congelada. 
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Els cartutxos hauran de romandre a la paret durant 7 dies. Es trauran els cartutxos després 
d’aquest període.  

 
 

 Actuació E: 

 
M111 Koster Polysil TG 500 
Imprimació per substrats minerals abans de la impermeabilització amb beurades 
d'impermeabilització cementicies. En el cas de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza 
durant la preparació del substrat amb el fi d'endurir el substrat i immobilitzar les sals, per 
posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració. 
Koster Polysil TG 500 és un producte combinat a força de polímer / silicat de baixa viscositat, 
solidi fi cador i hidròfob, per a la protecció de substrats minerals. Sobre substrats humits i que 
contenen salnitre, provoca una reducció del volum de porus i evita així la nova formació 
d’eflorescencias de sal. 
 
Koster Polysil TG 500 pot aplicar-se amb raspall o esprai. Durant el temps de curat, la 
temperatura ambient i de el substrat no han de baixar per sota de 0 ° C. Les sals que van sortir 
a través de la superfície del substrat durant el procés de curat han de ser eliminades  passant-lix 
un respall. Després del curat complet, les sals s’han d’immobilitzar en el substrat 
S’aplicarà  30-90 min abans de l'aplicació de Koster NB 1 Gris (sense addició d'emulsió Koster 
SB-Bonding emulsio) Recomanable 90 min despres 
 
W 221 Koster NB1 Grey 
Impermeabilització mineral amb agents de cristal·lització subsegüents resistent a pressió de ≥ 
130 m columna d'aigua. Recomanable per la banda positiva i la impermeabilització de costat 
negatiu. Una impermeabilització feta de Koster NB 1 Gris posseeix excel·lent resistència a la 
pressió i a l'abrasió, així com resistència química i a l'sulfat. Aprovat per les autoritats de la 
construcció i aprovat d'acord amb les directrius d'aigua potable. Per a la impermeabilització 
d'àrees noves de construcció i restauració per exemple, en impermeabilització de soterranis i 
dipòsits d'aigua. 
 
P 260 KÖSTER Pintura de silicona blanca 
Pintura de resina de silicona mate amb un efecte especial repel·lent a l'aigua i obert a la difusió 
de vapor d'aigua 
La pintura només s’ha d’aplicar després que el substrat s’hagi assecat completament (al cap de 
min. 48h).  
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3.5. Intervenció en fossat d’ascensor 

3.5.1. Actuacions Prèvies 

Es realitzarà una preparació de la zona a tractar, consistents en: 
- Eliminació de sals superficials mitjançant raspallat 
- Neteja de la superfície de paviment i laterals fins a 30 cm per millorar adherència del 

sistema. 
 

3.5.2. Treballs de reparació 

Es procedirà a una impermeabilització negativa del mur i del terra. S’aplicarà un producte per 
bloquejar i neutralitzar les sals i que actuarà com a imprimació per a la posterior 
impermeabilització mineral que penetrarà ens els porus de la paret  i terra cristal·litzant i quedant 
agafat de forma mecànica al suport Aquest producte  és transpirable i permet que les humitats 
que hi hagin a la paret permetin evaporar sense generar danys a la paret. Finalment s’estendrà 
una capa de pintura blanca per sobre, de resina de silicona mate amb un efecte especial 
repel·lent a l’aigua i oberta a la difusió de vapor d’aigua, com acabat decoratiu. Sobre aquesta 
pintura no es podrà aplicar cap altre pintura que no compleixi amb els requisits de permeabilitat 
al vapor d’aigua 
Per a les actuacions no serà necessari un assecat previ o posterior de la paret, fins i tot a l'interior 
en cas d’alt contingut d’humitat. Es requereix accés només a un costat de la paret. 
 

 Actuació E (paret de sitja): 

M111 Koster Polysil TG 500 
Imprimació per substrats minerals abans de la impermeabilització amb beurades 
d'impermeabilització cementicies. En el cas de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza 
durant la preparació del substrat amb el fi d'endurir el substrat i immobilitzar les sals, per 
posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració. 
Koster Polysil TG 500 és un producte combinat a força de polímer / silicat de baixa viscositat, 
solidificador i hidròfob, per a la protecció de substrats minerals. Sobre substrats humits i que 
contenen salnitre, provoca una reducció del volum de porus i evita així la nova formació 
d’eflorescències de sal. 
Koster Polysil TG 500 pot aplicar-se amb raspall o esprai. Durant el temps de curat, la 
temperatura ambient i de el substrat no han de baixar per sota de 0 ° C. Les sals que van sortir 
a través de la superfície del substrat durant el procés de curat han de ser eliminades  passant-lix 
un raspall. Després del curat complet, les sals s’han d’immobilitzar en el substrat 
S’aplicarà  30-90 min abans de l'aplicació de Koster NB 1 Gris (sense addició d'emulsió Koster 
SB-Bonding emulsió) Recomanable 90 min després 
 
W 221 Koster NB1 Grey 
Impermeabilització mineral amb agents de cristal·lització subsegüents resistent a pressió de ≥ 
130 m columna d'aigua. Recomanable per la banda positiva i la impermeabilització de costat 
negatiu. Una impermeabilització feta de Koster NB 1 Gris posseeix excel·lent resistència a la 
pressió i a l'abrasió, així com resistència química i al sulfat. Aprovat per les autoritats de la 
construcció i aprovat d'acord amb les directrius d'aigua potable. Per a la impermeabilització 
d'àrees noves de construcció i restauració per exemple, en impermeabilització de soterranis i 
dipòsits d'aigua. 
 
P 260 KÖSTER Pintura de silicona blanca 
Pintura de resina de silicona mate amb un efecte especial repel·lent a l'aigua i obert a la difusió 
de vapor d'aigua 

 La pintura només s’ha d’aplicar després que el substrat s’hagi assecat completament (al 
cap de min. 48h).  



18 
 

 Actuació F (terra de sitja): 

M111 Koster Polysil TG 500 
Imprimació per substrats minerals abans de la impermeabilització amb beurades 
d'impermeabilització cementicies. En el cas de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza 
durant la preparació del substrat amb el fi d'endurir el substrat i immobilitzar les sals, per 
posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració. 
Koster Polysil TG 500 és un producte combinat a força de polímer / silicat de baixa viscositat, 
solidificador i hidròfob, per a la protecció de substrats minerals. Sobre substrats humits i que 
contenen salnitre, provoca una reducció del volum de porus i evita així la nova formació 
d’eflorescències de sal. 
Koster Polysil TG 500 pot aplicar-se amb raspall o esprai. Durant el temps de curat, la 
temperatura ambient i de el substrat no han de baixar per sota de 0 ° C. Les sals que van sortir 
a través de la superfície del substrat durant el procés de curat han de ser eliminades  passant-lix 
un raspall. Després del curat complet, les sals s’han d’immobilitzar en el substrat 
S’aplicarà  30-90 min abans de l'aplicació de Koster NB 1 Gris (sense addició d'emulsió Koster 
SB-Bonding emulsió) Recomanable 90 min després 

 
W 221 Koster NB1 Grey 
Impermeabilització mineral amb agents de cristal·lització subsegüents resistent a pressió de ≥ 
130 m columna d'aigua. Recomanable per la banda positiva i la impermeabilització de costat 
negatiu. Una impermeabilització feta de Koster NB 1 Gris posseeix excel·lent resistència a la 
pressió i a l'abrasió, així com resistència química i al sulfat. Aprovat per les autoritats de la 
construcció i aprovat d'acord amb les directrius d'aigua potable. Per a la impermeabilització 
d'àrees noves de construcció i restauració per exemple, en impermeabilització de soterranis i 
dipòsits d'aigua. 

-  
 
3.6. Intervenció en envans de P1 

3.6.1. Actuacions Prèvies 

Es realitzarà una preparació de la zona a tractar, consistents en: 
- Repicat de revestiment morter amb maquinària de ma.  
- Eliminació de sals superficials 

 
3.6.2. Treballs de reparació 

 Actuació E  

M111 Koster Polysil TG 500 
Imprimació per substrats minerals abans de la impermeabilització amb beurades 
d'impermeabilització cementicies. En el cas de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza 
durant la preparació del substrat amb el fi d'endurir el substrat i immobilitzar les sals, per 
posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració. 
Koster Polysil TG 500 és un producte combinat a força de polímer / silicat de baixa viscositat, 
solidificador i hidròfob, per a la protecció de substrats minerals. Sobre substrats humits i que 
contenen salnitre, provoca una reducció del volum de porus i evita així la nova formació 
d’eflorescències de sal. 
Koster Polysil TG 500 pot aplicar-se amb raspall o esprai. Durant el temps de curat, la 
temperatura ambient i de el substrat no han de baixar per sota de 0 ° C. Les sals que van sortir 
a través de la superfície del substrat durant el procés de curat han de ser eliminades  passant-lix 
un raspall. Després del curat complet, les sals s’han d’immobilitzar en el substrat 
S’aplicarà  30-90 min abans de l'aplicació de Koster NB 1 Gris (sense addició d'emulsió Koster 
SB-Bonding emulsió) Recomanable 90 min després 
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W 221 Koster NB1 Grey 
Impermeabilització mineral amb agents de cristal·lització subsegüents resistent a pressió de ≥ 
130 m columna d'aigua. Recomanable per la banda positiva i la impermeabilització de costat 
negatiu. Una impermeabilització feta de Koster NB 1 Gris posseeix excel·lent resistència a la 
pressió i a l'abrasió, així com resistència química i al sulfat. Aprovat per les autoritats de la 
construcció i aprovat d'acord amb les directrius d'aigua potable. Per a la impermeabilització 
d'àrees noves de construcció i restauració per exemple, en impermeabilització de soterranis i 
dipòsits d'aigua. 
 
P 260 KÖSTER Pintura de silicona blanca 
Pintura de resina de silicona mate amb un efecte especial repel·lent a l'aigua i obert a la difusió 
de vapor d'aigua 
La pintura només s’ha d’aplicar després que el substrat s’hagi assecat completament (al cap de 
min. 48h).  
 
 
3.7. Substitució envidraments 

 
Es substituiran els vidres de planta baixa segons plànols consistent en: 
 
V1 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/12/4+4 
Transmitància tèrmica (valor U), segons UNE-EN 673: 1.6 W/(m²K) 
Factor solar (coeficient g), segons UNE-EN 410: 55% 
Transmissió lluminosa, segons UNE-EN 410: 75% 
Índex d'aïllament a soroll aeri directe, Rw (dB) i termes d'adaptació espectral C i Ctr, segons 
UNE-EN 12758: 37 (-1; -4) 

 

V2 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/12/3+3 
Transmitància tèrmica (valor U), segons UNE-EN 673: 1.6 W/(m²K) 
Factor solar (coeficient g), segons UNE-EN 410: 55% 
Transmissió lluminosa, segons UNE-EN 410: 75% 
Índex d'aïllament a soroll aeri directe, Rw (dB) i termes d'adaptació espectral C i Ctr, segons 
UNE-EN 12758: 37 (-1; -4) 
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4. Normativa aplicable



Normativa tècnica general d’Edificació

OCT COAC     mod‐jul/2020     2/12

Normativa tècnica general d’Edificació 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

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

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

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

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

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

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

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge           

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

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

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

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

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

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

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

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

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat           

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

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul    

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació               

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

Seguretat en cas d’incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

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

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

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 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

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 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 

HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 

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)  
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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 HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

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

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

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

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions d’ascensors 

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

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

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

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

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

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

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

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

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

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

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

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

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

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

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

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

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

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

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 

 

Instal∙lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 

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 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 Generació 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 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

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

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.  

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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5. Documentació complementaria

5.1. Justificació Art. 13 i 14 del decret 179/1995 del 13 de juny 

Gerard Torrent Izquierdo, Arquitecte redactor del projecte amb DNI  46729646V expressa que el 
treball comprèn una obra de reparació segons els articles 13 i 14 del reglament d’obres, activitat 
i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 del 13 de Juny) i als efectes oportuns, es signa la 
present. 

A Barcelona, 04 de Maig de 2021 

5.2. Classificació del contractista 

D’acord amb el articles 77 al 83 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en compliment del 
que es disposa a l’article 25 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 
26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, no és exigible la classificació 
del contractista, doncs els valor estimat del contracte per l’execució de la present obra és inferior 
a 500.000€.  

A Barcelona, 04 de Maig de 2021 

5.3. Revisió de preus 

La durada de l’obra es preveu de 1,5 mesos  D’acord amb els articles 103 al 105 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, els 
dos primers anys de vigència dels contractes queden exclosos de la revisió. Per tractar-se d’un 
contracte d’obra en el que el termini d’execució no excedeix dels 2 anys, no s’inclou en el present 
projecte clàusula de revisió de preus 

A Barcelona, 04 de Maig de 2021 
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5.4. Resum de pressupost 

Pressupost per capítols

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 8.411,80 € 

IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 34.621,21 € 

REVESTIMENTS 3.093,44 € 

ENVIDRAMENTS 5.225,23 € 

GESTIÓ DE RESIDUS 569,17 € 

SEGURETAT I SALUT 235,00 € 

TOTAL 52.155,85 €  

13,00% Despeses Generals 6.780,26 € 

6,00% Benefici industrial 3.129,35 € 

SUMA DE G.G. y B.I. 9.909,61 € 

CONTROL DE  QUALITAT 235,00 €

SUMA 62.300,46 € 

IVA  21%  13.083,10 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (PEC) 75.383,56 € 

El promotor  L’arquitecte 
a Barcelona, 04 de Maig de 2021 
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6. Documents Annexes a la memòria

6.1. Annex de fitxes tècniques 
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Ficha Técnica W 200 008

expedido: am-09-11KÖSTER MS-Flexfolie
- MPA Braunschweig, 17 de octubre de 2019 Prueba de usabilidad del polímero líquido para impermeabilizar elementos de construcción de acuerdo con el número de serie C 3.28
- MPA Braunschweig, 21 de octubre de 2019 Prueba de usabilidad del polímero líquido para impermeabilizar elementos de construcción en contacto con el suelo contra la presión del agua, en la transición a elementos
impermeables al agua de acuerdo con el número de serie C 3.25
- MPA Braunschweig, comportamiento del fuego según DIN EN ISO 11925-2: 2011-02 con informe de clasificación K2301 / 355/19-MPA BS
- Informe de investigación: Desgate climático cíclico acelerado según la norma ASTM G154

Impermeabilizante monocomponente de curado rápido, altamente
elástico, resistente a los rayos UV, fácil de aplicar y con muy buena
adhesión a numerosos sustratos

1020

KÖSTER YAPI KİMYASALLARI
GEBKİM Kimya İhtisas OSB
Atatürk Bulvarı No:6 (41455)

DİLOVASI / KOCAELİ
16

EN 1504-2
Regulación del balance de

humedad, Recubrimiento (C)
2.2

Permeabilidad al vapor de agua Clase 1
Absorción capilar y permeabilidad
al agua

W 0.5

Fuerza de adhesión Sistema de puenteo de grietas o
sistema flexible sin cargas de
tráfico ≥ 0.8 N/mm²

Respuesta al fuego D-s 1.d0
Materiales peligrosos Material apropiado 5.3

Características
KÖSTER MS-Flexfolie es un material impermeabilizante ecológico,
monocomponente, de aplicación líquida, elástico, resistente al
agrietamiento, basado en la tecnología MS Polymer. Se caracteriza por
una excelente adhesión a una amplia variedad de materiales de
construcción y puede aplicarse sobre sustratos secos o ligeramente
húmedos. Se aplica de forma líquida y, por lo tanto, sin uniones, lo que
facilita enormemente la aplicación a detalles arquitectónicos
complicados. Se caracteriza por una alta resistencia y estabilidad a los
rayos UV y es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores. El
recubrimiento es de fraguado rápido y en corto tiempo resistente a la
lluvia.

KÖSTER MS-Flexfolie es libre de solventes y, por lo tanto, no sufre
evaporación del solvente en el proceso de curado, lo que provoca la
contracción y el consiguiente agrietamiento.

KÖSTER MS-Flexfolie no contiene isocianato, que, en contacto con la
humedad, libera dióxido de carbono, generando burbujas y vacíos que
conducen a fallas de adhesión con el tiempo. Esto permite que se
pueda usar en sustratos ligeramente húmedos, a diferencia de los
recubrimientos típicos de PU a base de solventes.
Ventajas

• Material listo para usar (1 componente)
• Impermeabilizante sin uniones con una aplicación simple
• Consistencia tixotrópica para uso en pendientes y áreas verticales
• Adhesión a múltiples sustratos
• Excelente resistencia al clima y a los rayos UV
• Producto ecológico

• Aplicación sobre múltiples superficies
• Excelente para reparaciones pequeñas, así como para nuevas áreas
de todos los tamaños
• Mantiene sus propiedades en temperaturas entre - 30 º C a + 80 º C
• Resistente a aceites, agua de mar, detergentes y varios productos
químicos
• Resistente a la hidrólisis, sales y heladas
• No contiene solventes, siliconas, agua ni bitumen
• Material libre de solventes

- Seguro para el trabajador y el lugar de trabajo, no produce humos
tóxicoss
- Sin contracción debido al escape de solvente durante el curado
- Sin grietas debido al proceso de contracción en el curado
- Se puede aplicar en espesores más altos que las capas a base de

solvente
• Material libre de isocianato

- Seguro para el trabajador y el lugar de trabajo, no produce humos
tóxicos
- No reacciona con la humedad para formar dióxido de carbono
- Permite la aplicación en sustratos ligeramente húmedos
- No forma burbujas y vacíos que conducen a fallas de adhesión

Datos Técnicos
Color gris (aprox. RAL 7040)
Densidad 1,45 a 1.5 g / cm3

Viscosidad 26.000 mPa•s
Consistencia Líquida
Adhesión al concreto 2,0 N/mm2

Resistencia a la tensión (+ 23 °C) 2,0 N/mm2

Alargamiento hasta la rotura (DIN
52455)

500 %

Absorción de agua capilar (EN
1062-3)

0,004 kg/m2.h0,5

Dureza Shore A 30-35
Resistencia al clima / UV (ASTM
G154)

Sin cambios después de 5000 h

Número de capas min. 2 capas
Temperatura de aplicación + 5 °C a + 35 °C
Temperatura de servicio - 30°C a + 80 °C
Tiempo de secado entre primera y
segunda capa

min. 8 horas – max. 24 horas

Fraguado completo 4 - 7 días
Espesor recomendado de
aplicación

1 a 2 mm

Campos de aplicación
KÖSTER MS-Flexfolie es un material impermeabilizante para la
impermeabilización del lado positivo para diferentes situaciones.
Debido a su excelente adhesión a la mayoría de los sustratos

La información contenida en esta hoja de datos técnicos se basa en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de prueba dados son valores promedio
que se han obtenido en condiciones definidas. La aplicación adecuada y, por lo tanto, eficaz y exitosa de nuestros productos no está sujeta a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación
teniendo en cuenta las condiciones específicas del sitio de construcción y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes a las recomendaciones dadas aquí para casos estándar.
Especificaciones hechas por nuestros equipo o representantes que excedan las especificaciones contenidas en esta hoja técnica requieren confirmación por escrito. Los estándares válidos de prueba e instalación,
las guías técnicas y los reglamentos de tecnología reconocidos deben cumplirse en todo momento. Por lo tanto, la garantía solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y
condiciones, más no a su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; dejando todas las versiones anteriores sin validez.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu
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(incluyendo mampostería, hormigón, contrapisos, PVC, FRP, plásticos
y metal) y a su alta elasticidad, es un excelente material de reparación
y una capa impermeabilizante completa para grandes áreas.

• Impermeabilización de techos planos expuestos
• Impermeabilización de terrazas expuestas
• Impermeabilización de habitaciones húmedas debajo de
azulejos/cerámicas (es decir, cocinas, baños, garajes)
• Impermeabilización de balcones y terrazas debajo de
azulejos/cerámicas
• Impermeabilización de jardineras
• Sellado de conexiones, tuberías y pasacables.
• Sellado de conexiones de chimenea, claraboyas, canales, detalles
de bordes y esquinas.
• Uso personalizado para conexiones entre diferentes materiales de
construcción.

Sustrato
Los sustratos deben estar libres de partículas sueltas u otras
sustancias inhibidoras de adhesión. Los sustratos sucios deben
limpiarse hasta una capa sólida. Elija siempre eliminar las pinturas
viejas, aceites, grasas y sustancias orgánicas de la superficie. Limpie
el polvo por completo. El contenido máximo de humedad no debe
exceder el 5%. Los sustratos de concreto deben tener un mínimo de 28
días de curado.La instalación sobre cobre, EPDM y sustratos
permanentemente húmedas no es posible.

La resistencia mínima a la compresión del sustrato debe ser 25 MPa
(N / mm2) y resistencia a la tensión de al menos 1.5MPa (N / mm2). En
las esquinas interiores y en las uniones de pared y piso, instale una
mediacaña hecha de KÖSTER Repair Mortar Plus aprox. 24 horas
antes de la aplicación de KÖSTER MS-Flexfolie. Las esquinas
exteriores deben estar rotas y redondeadas.

Reparación de grietas:
Las grietas de más de 0,5 mm deben tratarse antes de la instalación
del recubrimiento impermeabilizante. Las grietas de menos de 0,5 mm
deben limpiarse de todo contaminante. Imprima la grieta con KÖSTER
CT 121 y deje secar de 2 a 3 horas. Luego, aplique una capa de
KÖSTER MS-Flexfolie y encima la malla de poliéster de refuerzo
KÖSTER Superfleece de 10 cm de ancho, centrada sobre la grieta
mientras aún está húmeda. Presione ligeramente y cúbrala
completamente con KÖSTER MS-Flexfolie. Deje curar de 6 a 8 h antes
de comenzar la aplicación del área de impermeabilización.

Sobre hormigón y otros sustratos minerales (excepto yeso):
A fin de evitar la formación de ampollas en el impermeabilizante, la
imprimación KÖSTER CT 121 se debe aplicar previo a la aplicación de
KÖSTER MS-Flexfolie. La imprimación se esparce en su totalidad
hasta el rechazo con arena de sílice secada al horno para aumentar
rugosidad e incrementar la adhesión del impermeabilizante.

En sustratos no absorbentes y perfiles de PVC (p.ej. PE, PP, FRP) o
metales:
La superficie debe hacerse rugosa con un estropajo (ej. Scotch Brite) y
limpiarse con alcohol. Como imprimación, KÖSTER PU 120 se aplica
de forma fina y uniforme con un paño sin pelusa (consumo aprox.
30-50gr / m2).

En bitumen viejo / membranas impermeabilizantes bituminosas:
KÖSTER MS-Flexfolie también se puede aplicar sobre recubrimientos
bituminosos viejos o membranas impermeabilizantes bituminosas. Sin

embargo, el bitumen puede contener aceites que se escapan al
contacto con la intemperie provocando la descoloración o incluso el
desprendimiento de la impermeabilización. Esto se puede evaluar
instalando un área de prueba. No se puede excluir la descoloración de
la impermeabilización causada por bitumen viejo.

Aplicación
Mezcla y herramientas
• KÖSTER MS-Flexfolie es un producto de 1 componente listo para
usar.
• El material debe estar bien homogeneizado en el balde original antes
de usar.
• La aplicación puede llevarse a cabo utilizando todo tipo de cepillos y
rodillos de pelo corto.
• Realice siempre una prueba de 1 m2 para determinar el consumo de
la imprimación y la capa.

Capas de impermeabilización: 2 x KÖSTER MS-Flexfolie (consumo
aproximado de 1,5 kg / m2 por cada espesor de 1 mm)
• KÖSTER MS-Flexfolie se aplica con brocha, rodillo, llana u otras
herramientas habituales.
• Rellenar huecos y vacíos inferiores a 5 mm con KÖSTER MS-
Flexfolie
• Todos los defectos mayores de 5 mm deben rellenarse y nivelarse
previamente con KÖSTER Repair Mortar Plus y debe respetarse un
tiempo mínimo de fraguado de 24 horas antes de la aplicación de la
membrana elástica KÖSTER MS-Flexfolie.
• Los métodos de preparación de superficies para concreto y morteros
pueden ser agua a alta presión, sandblasting, granallado o la
imprimación respectiva, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y / o las condiciones del sustrato.
• KÖSTER Superfleece puede incrustarse en la parte superior de la
primera capa en ángulos de 90º, grietas, chimeneas, alrededor de
tuberías, surtidores de agua, sifones, penetraciones de cables. El
traslape debe ser de al menos 10 cm.
• El refuerzo KÖSTER Flexfabric es incrustado en la parte superior de
la primera capa como refuerzo de área, para techos planos, balcones y
terrazas. En condiciones normales, el refuerzo del área no es
obligatorio en las áreas interiores.

Consumo
aprox. 1.5 – 2.5 kg / m²
No exceda el consumo de la capa en más del 100%.

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente después de usar con el
limpiador KÖSTER Universal Cleaner. El material fraguado debe ser
eliminado mecánicamente.

Empaque
W 200 008 2 x 4 kg tubular bags
W 200 025 cubeta de 25 kg

Almacenamiento
Almacene el material libre de heladas a temperatura ambiente entre +
15 ° C y + 25 ° C. Proteja el material contra la humedad y la luz solar
directa. Los productos siempre deben permanecer almacenados en
sus envases originales y sin abrir con las etiquetas originales y las
etiquetas de número de lote. En paquetes sellados originalmente, el
material puede almacenarse por un período de 12 meses.

La información contenida en esta hoja de datos técnicos se basa en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de prueba dados son valores promedio
que se han obtenido en condiciones definidas. La aplicación adecuada y, por lo tanto, eficaz y exitosa de nuestros productos no está sujeta a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación
teniendo en cuenta las condiciones específicas del sitio de construcción y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes a las recomendaciones dadas aquí para casos estándar.
Especificaciones hechas por nuestros equipo o representantes que excedan las especificaciones contenidas en esta hoja técnica requieren confirmación por escrito. Los estándares válidos de prueba e instalación,
las guías técnicas y los reglamentos de tecnología reconocidos deben cumplirse en todo momento. Por lo tanto, la garantía solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y
condiciones, más no a su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; dejando todas las versiones anteriores sin validez.
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Seguridad
Use guantes y lentes protectores cuando trabaje con el material.
Considere todas las regulaciones de seguridad gubernamentales,
estatales y locales mientras procesa el material.

Otros
• No aplique KÖSTER MS-Flexfolie en sustratos muy húmedos o en
sustratos que estén sujetos a humedad ascendente.
• KÖSTER MS-Flexfolie no se desarrolló como una capa de alto
tráfico, como por ejemplo un sistema de piso.
• El espesor final de KÖSTER MS-Flexfolie debe ser de al menos 1
mm, para formar una capa consistente, flexible, continua e
impermeabilizante.
• No se aceptan vacíos causados por imperfecciones del sustrato.
• Las bajas temperaturas retrasan el proceso de curado y las altas lo
aceleran.
• La alta humedad puede afectar los resultados finales.

Productos relacionados
KÖSTER Repair Mortar NC Codigo de producto C 535 

025
KÖSTER LF-BM Codigo de producto CT 160
KÖSTER Construction Resin Codigo de producto CT 165

 025
KÖSTER KB-Pox Thickening Agent Codigo de producto CT 764
KÖSTER PU Primer 120 Codigo de producto J 138 2

50
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g Codigo de producto W 412
KÖSTER Universal Cleaner Codigo de producto X 910 0

10
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La información contenida en esta hoja de datos técnicos se basa en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de prueba dados son valores promedio
que se han obtenido en condiciones definidas. La aplicación adecuada y, por lo tanto, eficaz y exitosa de nuestros productos no está sujeta a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación
teniendo en cuenta las condiciones específicas del sitio de construcción y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes a las recomendaciones dadas aquí para casos estándar.
Especificaciones hechas por nuestros equipo o representantes que excedan las especificaciones contenidas en esta hoja técnica requieren confirmación por escrito. Los estándares válidos de prueba e instalación,
las guías técnicas y los reglamentos de tecnología reconocidos deben cumplirse en todo momento. Por lo tanto, la garantía solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y
condiciones, más no a su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; dejando todas las versiones anteriores sin validez.
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Ficha Técnica IN 290

expedido: am-01-09KÖSTER Injection Gel G4
- DIBt (Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción ) - Certificado de prueba general ZZ: Z-101.29-28 "KÖSTER Gel de inyección G4 para inyección de cortina".
- Instituto de Higiene Gelsenkirchen:Certificación de agua potable según  la directiva de revestimiento de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente.
- MFPA Leipzig: Reporte de prueba PB 5.1/15-500-1 sobre la no interacción con agua subterránea.
- MFPA Leipzig: Reporte de prueba PB 5.1/15-500-2 "Determinación de las características de identificación de un gel de inyección de base acrílica".
- MFPA Leipzig: Informe de prueba  PB 3.1/16-134-1 "Determinación de la  inflamabilidad (Clase de Fuego B2) de acuerdo con DIN 4102-1.
- RWTA Aachen (ibac); M 2148; Pruebas de corrosión del refuerzo de acero en contacto con un gel acrílico.
- Institute IMS RD, Belgrado: Reporte de prueba UIV 001/17 Prueba de fugas para cuerpo de gel sometido hasta 7 bar.
- IGH Institute Gradivine Hrvatska (Instituto de Tecnología de la Construcción de Croacia); Resistencia al almacenamiento de agua salada: Certificado de prueba IGH No. 72530-PS / 050/17 según EN 14498: 2004,
régimen A del 19 de enero de 2018.

Gel acrílico de baja viscosidad para inyección de cortina e inyección
en mamposteria

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

18
IN 290

EN 1504-5:2004
Inyección en concrete para el

sellado elástico de grietas,
vacíos y defectos

U(D2)-W(1)-(1/2/3/4)-(5/30)

Capacidad de adhesión > 1,0 MPa
Capacidad de alargamiento > 10 %
Impermeabilidad D2
Temperatura de transición vítrea NPD
Injectabilidad en un medio seco Injectabilidad clase: 0,1
Injectabilidad en un medio no seco Injectabilidad clase: 0,1
Durabilidad Sin falla surante pruebas de

compresión
Comportamiento de corrosión Sin efecto corrosivo
Liberación de sustancias
peligrosas

NPD

Características
KÖSTER Injection Gel G4 es un gel acrílico de baja viscosidad para
inyección de cortina y para inyección en mampostería. Gel elástico a
base de agua, con una viscosidad inicial muy baja después de la
mezcla inicial. Es capaz de unir agua durante la gelificación. La
capacidad de hinchamiento después del curado completo permite una
absorción del 40% de agua adicional en la estructura del gel. Debido a
la baja viscosidad inicial puede inyectarse en los poros finos del
sustrato.

Datos Técnicos
Solubilidad en agua soluble
Viscosidad de Mezcla 4 mPa.s / + 20 °C
Temperatura de aplicación > + 5 °C
Inicio de la reacción 4 Minutos/ + 20 °C
Tiempo de construcción de la red 6 Minutos / + 20 °C
Endurecimiento final 15 Minutos / + 20 °C

Campos de aplicación
Para la impermeabilización de elementos de construcción bajo tierra,
en el exterior, por medio de inyección de cortina. Para la inyección en
mampostería de ladrillo a fin de sellar las juntas del mortero contra el
ingreso de agua. Se puede aplicar en impermeabilizaciones
especiales, como túneles, pozos de elevadores, inyección de
cavidades y juntas, inyecciones en concreto, así como para la
estabilización de suelos, entre otras.

Aplicación
El materia se inyecta utilizando una bomba de inyección de dos
componentes con una descarga de agua integrada, como por ejemplo,
la bomba de gel acrílico KÖSTER Acrylic Gel Pump. Antes de la
aplicación, el concentrado suministrado debe diluirse a
aproximadamente la cantidad doble usando agua común (ver sección
para mezclar).

Mezcla
El componente A2 se vierte en el recipiente del componente A1.
Posteriormente se mezclan completamente ambos componentes
agitando / sacudiendo el recipiente (el tiempo de mezclado es de 3
minutos). El componente B se llena en el recipiente adicional blanco y
después se llena con agua limpia hasta el mismo nivel que el recipiente
del componente A mezclado. Posteriormente, se mezclan
completamente ambos componentes agitando / sacudiendo el
recipiente (el tiempo de mezclado es de 3 minutos). Los componentes
mezclados listos tienen una vida útil de 12 horas.

Inyección de Cortina
El elemento de construcción a impermeabilizar se perfora en un cierto
patrón, como se muestra en la siguiente ilustración. El espaciamiento
típico es de 40 cm en forma cuadrada, con un orificio central en el
medio. Se recomienda el uso de packers de 10-18 mm, como por
ejemplo los KÖSTER Superpackers. En el caso de los ladrillos
perforados, se recomienda el uso de lanzas de inyección
KÖSTER Injection Lances o KÖSTER Gel Packer. Debido a su
longitud y componentes, las KÖSTER Injection Lances y los KÖSTER
Gel Packers liberan el material al exterior de la pared, de modo que los
vacíos dentro del elemento de construcción no se llenan. La inyección
se realiza típicamente en una aplicación de múltiples etapas, donde la
cantidad de material se divide de acuerdo con los parámetros de
aplicación. Para obtener una guía de aplicación detallada, póngase en
contacto con el equipo de soporte técnico de KÖSTER.

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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Inyección en Mampostería
El elemento de construcción a impermeabilizar se perfora hasta 2/3 de
su espesor (en el caso de paredes más gruesas no se perfora hasta un
máximo de 30 cm hasta el extremo) utilizando un patrón cuadrado, con
un espaciamiento típico de 40 cm y un orificio central en el medio del
patrón. Los orificios se preparan con Packers como por ejemplo
los KÖSTER Superpackers, adecuados para inyección de alta presión.
Para evitar la perdida de material inyectado, se aplica una barrera de
inyección de KÖSTER Injection Barrier. La inyección se realiza
típicamente en múltiples etapas hasta que la pared está saturada. Los
defectos en el aislamiento se reparan inmediatamente con KÖSTER
KB Fix 1.

Barrera horizontal (DPC)
La barrera horizontal es un caso especial de inyección en
mampostería. Una barrera horizontal inyectada obstruye efectivamente
los capilares y, con una ejecución cuidadosa, evita que la estructura
absorba la humedad. La pared a tratar se perfora con dos filas
horizontales escalonadas, con una profundidad de perforación de 2/3
del grosor de la pared (vea la ilustración a continuación). Con
espesores de pared grandes, a lo sumo 30 cm de la pared
permanecen sin perforar. Los orificios de perforación se preparan con
KÖSTER Superpackers y si es necesario, se aplica una barrera de
inyección 20 cm por encima y por debajo de la barrera horizontal. La
cantidad de inyección calculada se inyecta uniformemente en 3 etapas.

Caso especial barrera horizontal de una hilera
En algunos casos, se desea una disposición de una sola fila de los
orificios de perforación. En este caso, las dos filas se unen en una
línea. La separación entre los packers disminuye y la barrera horizontal
presenta un fuerte traslape de las áreas de inyección alrededor de
cada packer. En este caso, los packers deben espaciarse cada 20 cm.
La cantidad de inyección se calcula erespectivamente y se inyecta
uniformemente en 3 etapas.

Caso especial perforaciones diagonales
Se pueden planificar perforaciones diagonales cuando el revoco o
revestimiento existente se usa como barrera de inyección. La pared
debe tener al menos 24 cm de grosor (no se deben inyectar grosores
de pared por debajo de este). En paredes en donde la red de juntas de
mampostería no sea aparente, no se pueden identificar las juntas
horizontales de mampostería. Una perforación horizontal no tendría
sentido, ya que no se cumple la regla "Al menos una junta de
mampostería horizontal debe ser atravesada por el orificio de
perforación". En este caso, los agujeros de perforación inclinados
tienen sentido. En algunos casos, la barrera horizontal debe alcanzar la
parte inferior de la pared (ver ilustración inferior). En tales casos, la
cuadrícula se planifica en tres filas, con perforaciones a 45 ° en el
mismo nivel que la fila del packer superior. La longitud de la
perforación para los orificios inclinados se incrementa en un 40%. La
cantidad de material es 50% más alta que la determinada mediante el
cálculo estándar.

Consumo
Depende del campo de aplicación
El consumo indicado en está ficha técnica se refiere siempre al
producto ya mezclado y diluido.
Consumo mínimo (valores de referencia)
Inyección de cortina: min. 40 kg / m² (estándar 50 kg /

m²)
Inyección en mampostería: aprox. 4 kg / m² por cada 10 cm de

espesor de la pared de ladrillo
Barrera horizontal (DPC) aprox. 2,4 kg / m por cada 10 cm

de espesor de la pared de ladrillo

Limpieza
Limpiar la bomba inmediatamente después de usar con agua limpia.

Empaque
IN 290 021 Component A1: 20 kg; Component

A2: 1 kg; Component B: 0.4 kg

Almacenamiento
Almacene el material en un ambiente fresco y libre de heladas. En
recipientes originales sellados, el material puede almacenarse durante
un período de 12 meses. Proteja el material de la radicación solar
directa.

Seguridad
Use ropa protectora, guantes y lentes de seguridad durante el
procesamiento y aplicación del material. Durante la aplicación del
material se desarrolla presión. No se coloque directamente detrás de
los packers. En caso de contacto con la piel, lave el material

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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inmediatamente con mucha agua y jabón. En caso de contacto con los
ojos, enjuague los ojos completamente de inmediato con agua o
preferiblemente una botella de lavado de ojos de emergencia.
Consultar al medico. Considere todas los reglamentos de seguridad
gubernamentales, estatales y locales al trabajar con el material.

Productos relacionados
KÖSTER KB-FIX 1 Codigo de producto C 511 

015
KÖSTER KB-FIX 5 Codigo de producto C 515 

015
KÖSTER Mortar Boost Codigo de producto C 791 

010
KÖSTER PUR Gel Codigo de producto IN 285
KÖSTER Injection Gel G4 Codigo de producto IN 290
KÖSTER Injection Gel S4 Codigo de producto IN 294
KÖSTER Injection Barrier Codigo de producto IN 501 

025
KÖSTER Lamella Impact Packer Adapter Codigo de producto IN 908 

001
KÖSTER Lamella Impact Packer Codigo de producto IN 909 

001
KÖSTER Drive in aid for Lamella Packer Codigo de producto IN 911 

001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Codigo de producto IN 912 
001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Codigo de producto IN 913 
001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
CH

Codigo de producto IN 914 
001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 cm
CH

Codigo de producto IN 915 
001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
PH

Codigo de producto IN 916 
001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
PH

Codigo de producto IN 917 
001

KÖSTER Injection Lance Codigo de producto IN 924 
001

KÖSTER Distributor Lance Codigo de producto IN 926 
001

KÖSTER PUR Gel Pump Codigo de producto IN 928 
001

KÖSTER Water Hose for PUR Gel Pump Codigo de producto IN 928 
002

KÖSTER Gel Hose for Gel PUR Pump Codigo de producto IN 928 
003

KÖSTER Manometer for PUR Gel Pump Codigo de producto IN 928 
004

KÖSTER Mix head for PUR Gel Pump Codigo de producto IN 928 
005

KÖSTER Injection Whip for Gel Pumps Codigo de producto IN 928 
006

KÖSTER Slide Coupling for pan-head
fitting

Codigo de producto IN 928 
007

KÖSTER Swivel Joint Codigo de producto IN 928 
008

KÖSTER Acrylic Gel Pump Codigo de producto IN 930 
001

KÖSTER Material Hose Codigo de producto IN 930 
002

KÖSTER Grip Head Codigo de producto IN 953 
005

KÖSTER KD 2 Blitz Powder Codigo de producto W 512
KÖSTER Repair Mortar Codigo de producto W 530 

025
KÖSTER Waterstop Codigo de producto W 540 

015
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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Technical Data Sheet M 279

Issued: 2020-10-27KÖSTER Crisin 76 Concentrate
- Official Test Report, MFPA Leipzig - according to WTA Technical Bulletin 4-10, Moisture Content 95 %

Concentrated, solvent free synthetic resin against capillary rising
moisture in walls, independent of moisture content and salt
contamination

Features
KÖSTER Crisin 76 Concentrate is a very thin, solvent free,
concentrated liquid synthetic resin. It penetrates deeply into even the
smallest capillaries and pores in building materials. Due to its very low
density and a surface tension lower than that of water, KÖSTER
Crisin 76 Concentrate displaces the water in the capillaries. Capillaries
lined with KÖSTER Crisin 76 Concentrate are lined with resin and
hydrophobic. The curing of the injected product is independent of the
drying of the masonry. After full cure, KÖSTER Crisin 76 Concentrate
remains flexible, does not decay or decompose, acts neutrally, does not
effloresce, and does not affect steel reinforcement. During application
and after full cure, KÖSTER Crisin 76 Concentrate is resistant to all of
the usual corrosives in masonry such as acids, alkalis, and salts.

Advantages:

Suitable even in cases of high moisture contents until 95 % ± 5
%.
Suitable even in cases of high salt contents.
Suitable for most types of salts (sulfates, nitrates, chlorides).
Solvent free.
The treated substrate does not have to be alkaline for the
material to react.
No prior or subsequent drying of the wall necessary, even in
case of high moisture contents.
Cannot be diluted with water / is not water soluble.
Resistant against most ordinary aggressive substances that are
encountered in masonry such as acids, alkalis and salts.
Fast reaction, immediately effective.
Made from renewable raw materials.
Not bio-degradable.
Does not cause or promote corrosion of steel reinforcement.
Density (0,91 g/cm3); penetrates deeply even into the smallest
capillaries of the construction material.
The cured material deposits an elastic resin on the pore walls
and mechanically blocks the pores.
Can be applied to perforated brick and cracked or hollow
masonry without having to fill the voids beforehand.
No subsequent injection necessary, one time installation,
guaranteed success.
Patented system.
Easy installation, horizontal drilling.
Access required only to one side of the wall.

The material´s action principle is proven to be effective for more
than 30 years.
10 years warranty*.

* Under the condition that the material is applied by a certified
applicator.

Technical Data
Density 0.91 g / cm³
Type of effect pore restricting/ hydrophobizing
Viscosity 10 - 15 mPa·s
Active ingredients 70%

Fields of Application
For saturation and pressureless injection for creating subsequent
horizontal waterproofing against capillary rising moisture in all mineral
building materials. Can be applied from inside and/or outside. Can be
applied in cases of high degrees of moisture penetration and with all
degrees of salt contamination. 

Application
The application of KÖSTER Crisin 76 Concentrate is carried out by:

1 - The KÖSTER Suction Angle System for a horizontally installed
damp proof course
2 - Installation with the KÖSTER Cartridge System

Installation with the KÖSTER Suction Angle System
Drill horizontal holes (14 mm diameter) according to the table overleaf
in the lowest horizontal joint with a depth of 5 cm less than the
thickness of the masonry and clean the holes by flushing with
compressed air or briefly with water.

The length of the capillary rods must be at least 7 cm longer than the
depth of the drill hole. Measure and cut the capillary rods accordingly.
Now insert the end of the capillary rod into the suction angle's supply
tank and then push the capillary rod and the suction angle together into
the drill hole so that the suction angle is securely stuck in the hole. The
suction angle is reusable. The KÖSTER Capillary rods are not pre-
wetted.

Place the KÖSTER Crisin 76 Concentrate cartridge in the suction
angle's clamping device, so that the supply tank fills up with KÖSTER
Crisin 76 Concentrate. The cartridges remain in the wall for 7 days.
Remove cartidges after this period, empty cartridges can be removed
immediately. After applying the injection, the capillary rods remain in
the masonry. Protruding ends are pulled out and cut off so that the drill
holes can be sealed with KÖSTER KB Fix 5. The suction angle system
with KÖSTER Crisin Concentrate allows for quick and safe
waterproofing against rising moisture.

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined
conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions
of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or
representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of
technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful
application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.
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Installation with the KÖSTER Cartridge System
1. Drill the required number of holes according to the table overleaf.
The holes should be cleaned with compressed air, an industrial
vacuum cleaner or, if necessary, be briefly flushed out with water.
Holes should be drilled at an approximate 40° downward angle until
approximately 5 cm before the end of the masonry. At least one
horizontal joint should be traversed. The application can be carried out
from the inside or the outside. If wall thickness is greater than 50 cm, it
is recommend to drill holes from both sides to the middle.

2. After the drill holes have been cleaned, the KÖSTER Capillary Rods
are inserted into the drill holes. Through this, prior filling of cavities,
fissures and joints utilizing suspensions is usually not necessary. Put in
the capillary rods so that approximately the first 4 cm of the drill hole
are left clear. In this space, the cartridge will later be placed. Do not
prewet the Capillary Rods. The capillary rods saturated with KÖSTER
Crisin 76 Concentrate remain in the drill holes once the application is
completed.
In case the prior filling of the masonry should be necessary, the cavities
are to be filled with KÖSTER Micro Grout 1C prepared according to the
respective technical guideline. Before full cure (after approximately 30
minutes up to a maximum of 3 hours) the holes are drilled out again.

3. Then put the KÖSTER Crisin 76 Concentrate cartridges in the drill
holes. Do not apply in temperatures below 0 °C, apply only as long as
the masonry is not frozen.

4. The cartridges remain in the wall for 7 days. Remove cartidges after
this period, empty cartridges can be removed immediately. After that,
the drill holes can be sealed with KÖSTER Micro Grout 1C or KÖSTER
KB Fix 5.

The system's most important feature is it's special adaptability to the
specific requirements of the object at hand. By using the suction angle
system:

the actual required drill depth can be exactly calculated and
adhered to
the horizontal barrier can be placed directly in the horizontal
joint between the first and second row of bricks
the holes can all be drilled from one side, even in case of
greater wall thicknesses
time and material is saved.

Consumption
Guide value: 0.04 l / m per cm wall thickness
Refer to last page for consumption table.

Packaging
M 279 005 5 l jerrycan
M 279 010 10 l jerrycan
M 279 030 30 l jerrycan
M 279 200 200 ml cartridge

Storage
In originally sealed packages the material can be stored for a minimum
of 6 months. Store frost free.

Safety
Wear gloves and goggles when processing the material. Observe all
governmental, state, and local safety regulations when processing the
material.

Other
Please be aware: After the installation of KÖSTER Crisin 76
Concentrate salts can efflorescence on the surface due to the drying
process. We suggest the use of KÖSTER Polysil TG 500 and the
installation of a KÖSTER Restoration Plaster. When using the material
in exterior applications the pigments can break down. This does not
affect the function of KÖSTER Crisin 76 Concentrate.

Generally KÖSTER Crisin 76 Concentrate can be installed by low-
pressure injection. The injection pressure should not exceed 3 bar. The
duration of the injection depends on the moisture content and type of
structure.

Related products
KÖSTER KB-Fix 5 Prod. code C 515 015
KÖSTER Micro Grout 1C Prod. code IN 295 024
KÖSTER Polysil TG 500 Prod. code M 111
KÖSTER Fine Plaster Prod. code M 655 025
KÖSTER Restoration Plaster Grey Prod. code M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White Prod. code M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast  Prod. code M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light  Prod. code M 664 020
KÖSTER Suction Angle Prod. code M 930 001
KÖSTER Capillary Rods Prod. code M 963
KÖSTER Protimeter Prod. code M 999 001

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined
conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions
of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or
representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of
technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful
application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.
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Technical Data Product Name: KÖSTER Crisin 76 Concentrate

Material Class Synthetic hydrophobic resin
Alkalisation of masonry required before injection No
Alkalisation of masonry required after  injection No
Drying of masonry required (before injection) No
Reaction with salt No
Injection system Both pressurized and unpressurized
Water-soluble No
Temperature range for application > 0  ̊C
Consumption approx. 0.041 l /m per cm wall thickness
Color Red
Solvent-Free Yes
Can be plastered over Yes (recommended to be primed with KÖSTER Polysil TG 500)
Penetration into surface Yes
Mode of application Injection ( KÖSTER Suction Angle system / KÖSTER Cartridge

System)
Diameter of the capillaries 10-7 – 10-4 m
Degree of moisture penetration before application 95% ± 5%
Simplicity of application +++

Surface
Masonry +++
Mortar +++
Concrete +++
Limestone +++
Concrete or ceramic bricks +++
Sandstone +++
Marble +++
Porous mineral substrates +++
Gypsum Must be removed
Moisture condition of surface Dry or Wet

Performance
Waterproofing Horizontal waterproofing against capillary water transport
Time until rainproof Immediately (hydrophobic)
Chemical resistance Good

Lower+ Medium++ High+++

Consumption for the KÖSTER Crisin 76 Concentrate:

Thickness of
the wall

CRISIN 76
Cartridges
per meter

Distance
drilling per

meter in cm*

Suction
Angles

Cartridges
per meter

Capillary
Rods Size

Maximum
Capillary

Rods (45 cm)
per meter

Capillary
Rods Size

Maximum
Capillary

Rods (90 cm)
per meter

6 to 30 cm 8 12,5  8  45  7,5  90  3,7
30 to 35 cm  8 12,5  8  45  7,5  90  3,7
35 to 40 cm  8 12,5  8  45  7,5  90  3,7
40 to 45 cm  9 11,1  9  45  9,4  90  4,7
45 to 50 cm  10 10,0  10  45  11,6  90  5,8
50 to 55 cm  11  9,1  11  45  13,9  90  7,0
55 to 60 cm  12  8,3  12  45  16,5  90  8,3
60 to 65 cm  13  7,7  13  45  19,4  90  9,7
65 to 70 cm  14  7,1  14  45  22,4  90  11,2
70 to 75 cm  15  6,7  15  45  25,7  90  12,8
75 to 80 cm  16  6,3  16  45  29,2  90  14,6

* Borehole diameter: 14 mm, distance: from hole center to hole center

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined
conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions
of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or
representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of
technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful
application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.
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Ficha Técnica M 111

expedido: am-12-18KÖSTER Polysil TG 500

Imprimación altamente penetrante para sustratos húmedos y
cargados de sales; inmobiliza las sales y consolida sustratos
arenosos
Características
KÖSTER Polysil TG 500 es un producto muy fluido basado en
polímeros y silicatos. Sobre sustratos cargados de salitre y sustratos
humedos, KÖSTER Polysil TG 500 conduce a una reducción del
volumen de poros y disminuye la probabilidad de un nuevo desarrollo
de eflorescencia de sal. También aumenta la resistencia química y
mecánica de los materiales de construcción minerales. Dependiendo
del sustrato, el producto penetra en la superficie hasta 2 cm de
profundidad. KÖSTER Polysil TG 500 también tiene propiedades
solidificadoras e hidrófobas. El material es compatible con morteros,
revocos, lechadas de cemento y concreto.

Datos Técnicos
Temperatura de aplicacion min. + 5 °C
Gravedad especifica 1.03 g/cm³
Superficie transparente, ligeramente pegajosa
Aplicación de la siguiente capa:
-después de 30 minutos -Materiales de construcción

cementosos
-después de min 24 horas -pinturas de acrílico y silicato

Campos de aplicación
KÖSTER Polysil TG 500 se utiliza para consolidar, reforzar, proteger y
reducir la absorbencia de sustratos minerales; incluso de materiales de
construcción problemáticos como piedra arenisca. KÖSTER Polysil TG
500 disminuye el peligro del desarrollo de nuevas eflorescencias de sal
y aumenta la resistencia de los sustratos minerales al ciclo de
congelación-descongelación. Todos los sustratos minerales son
adecuados para su aplicación, excepto el yeso. KÖSTER Polysil TG
500 puede utilizarse como imprimación bajo selladores de capas
gruesas de bitumen modificado con polímeros tales como KÖSTER
Deuxan 2C y KÖSTER Bikuthan 2C.

Sustrato
KÖSTER Polysil TG 500 puede aplicarse sobre soportes de baja y alta
absorción en estado seco y húmedo. El sustrato debe estar libre de
aceite y partículas sueltas. La eflorescencia de sales debe eliminarse
mediante cepillado antes de la aplicación de KÖSTER Polysil TG 500.

Aplicación
Imprimación altamente penetrante:
KÖSTER Polysil TG 500 puede aplicarse con cepillo o spray. Durante
el tiempo de curado, la temperatura ambiente y del sustrato no deben
descender por debajo de 0°C. Las sales que salieron a través de la
superficie del sustrato durante el proceso de curado deben eliminarse
cepillándolas. Después del curado completo, las sales se inmovilizarán
en el sustrato.

Impermeabilización interna mediante lechadas selladoras
rígidas:
Con el fin de instalar revestimientos extremadamente resistentes con

KÖSTER NB 1 Gris, el sustrato se prepara primero con KÖSTER
Polysil TG 500 al menos 30 minutos antes de la aplicación de
KÖSTER NB 1 Gris (sin adición de emulsión KÖSTER SB-Bonding
Emulsion). La segunda capa de KÖSTER NB 1 Gris se puede aplicar
después de que haya fraguado la primera capa.

Protección de la superficie:
KÖSTER Polysil TG 500 es aplicado por spray, con rodillo o cepillado
sobre el sustrato para reforzar y mejorar la resistencia química y
mecánica de los materiales de construcción minerales, (Consumo
aprox. 130 - 250 g / m²). El revestimiento protector alcanza su curado
final después de aproximadamente 16 horas.

Consumo
Aprox. 0.1 - 0.25 kg/m² dependiendo del sustrato, los sustratos
altamente abosorbentes pueden requerir más.
En sustratos altamente absorbentes el consumo puede ser superior.

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente despues de usar con agua.

Empaque
M 111 001 1 kg botella
M 111 010 10 kg jerrycan

Almacenamiento
Almacene el material en lugar fresco pero libre de heladas. En
recipientes sellados originales se puede almacenar durante un período
de 12 meses.

Seguridad
Use guantes y lentes de protección durante la aplicación. Observe
todas las normas de seguridad gubernamentales, estatales y locales al
trabajar con el material.

Productos relacionados
KÖSTER Repair Mortar NC Codigo de producto C 535 

025
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK Codigo de producto M 170 

020
KÖSTER Restoration Plaster Grey Codigo de producto M 661 

025
KÖSTER Restoration Plaster White Codigo de producto M 662 

025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast Codigo de producto M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light Codigo de producto M 664 

020
KÖSTER Hydrosilicate Board Codigo de producto M 670
KÖSTER MF 1 Codigo de producto P 280 0

12

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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KÖSTER Dachflex Codigo de producto R 260 
020

KÖSTER NB 1 Gris Codigo de producto W 221 
025

KÖSTER NB 2 Blanco Codigo de producto W 222 
025

KÖSTER NB 1 Fast Codigo de producto W 223 
025

KÖSTER NB Elástico Gris Codigo de producto W 233 
033

KÖSTER NB Elastic White Codigo de producto W 234 
033

KÖSTER NB 4000 Codigo de producto W 236 
025

KÖSTER Bikuthan 2C Codigo de producto W 250 
028

KÖSTER Deuxan 2C Codigo de producto W 252 
032

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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Ficha Técnica W 221 025

expedido: am-12-20KÖSTER NB 1 Gris
- Certificado técnico P-5101/838/14 MPA BS del MPA Braunschweig (lodo mineral para la impermeabilización de construcciones según la lista de las autoridades de construccion (Bauregelliste) A, Parte 2, No. 2.49) 
- Certificado oficial, Instituto para la Higiene, Gelsenkirchen – Tanques y recubrimiento de tanques, según regulación de la DVGW,  Regulaciones técnicas para agua potable.
- Certificado oficial, Instituto para la Higiene, Gelsenkirchen – Tanques y recubrimiento de tanques, según recomendaciones del grupo "Intereses del agua potable" de la comision de materiales sintéticos de la Oficina
Federal de Salud.
- Certificado sobre la reproducción de micro-organismos para el uso del material en areas de agua potable (Worksheet W 270, Diciembre 1990)
- Evaluación técnica europea, ETA-17/0025 del 18 de agosto de 2017, "Composición de lechada mineral impermeabilizante no flexible a base de cemento".
- Certificado BBA 19/5619 para el sistema de impermeabilización KÖSTER NB 1 Gris, Enero 2019

Lechada mineral impermebilizante resistente a sulfatos para la
impermeabilización positiva y negativa contra agua bajo presión.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 13
W 221

EN 1504-3:2005
Producto para la reparación

estructural y no estructural de
concreto

Aplicación del mortero a mano
(3.1) EN 1504-3: ZA. 1a

Resistencia a la compresión Clase R1
Contenido iónico de cloruro ≤ 0.05 %
Adherencia ≥ 0.8 MPa
Retroceso/expansión restringido NPD
Resistencia a la carbonatación NPD
Módulo de elasticidad ≥ 10 GPa
Reacción al fuego Clase A1

0761

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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W 221

ETA-17/0025
Composición de lechada

mineral impermeabilizante no
flexible a base de cemento

Resistencia a la tracción adhesiva ≥ 0.05 MPa
Estanqueidad Estanco
Resistencia al agua ≥ 0.5 MPa
Resistencia a la
congelación/descongelación

≥ 0.5 MPa

Estabilidad Sin cambio en la superficie
Estanqueidad en condición final
Para el uso a) Hasta 3 m
Para el uso b) Hasta 20 m
Contracción ≤2.5 mm/m
Escenarios de liberación según
BWR 3

S/W 1

Características
KÖSTER NB 1 Gris es una capa mineral que contiene sustancias
cristalizantes y sustancias que cierran la capilaridad de las superficies.
Se usa para la impermeabilización contra agua de suelo y para agua
bajo y sin presión. Impermeabilizaciones hechas con KÖSTER NB 1
Gris se caracterizan por su excelente resistencia a la compresión y la
abrasión, al igual que una excelente resistencia química. Si se aplica
KÖSTER NB 1 Gris como capa cerrada, se obtiene una
impermeabilización contra agua bajo presión de hasta 13 bar. Debido a
la penetración en los poros de la superficie, la lechada desarrolla una
unión intensa con la superficie recubierta y a la vez cierra los tubos

capilares. Aparte del endurecimiento hidráulico, también se activan
reacciones cristalizantes que llevan a cabo un efecto de auto-curado
cuando se desarrollan micro fisuras.

La impermeabilización con KÖSTER NB 1 Gris únicamente se debe
llevar a cabo sobre superficies y objetos que no muestren fisuras en
movimiento. Èstas fisuras se deben considerar como juntas de
construcción. Recomendamos aplicar uno de los siguientes productos:
KÖSTER Joint Tape, KÖSTER Injection Resins, ó KÖSTER Joint
Sealant FS. La emulsión KÖSTER SB-Bonding Emulsion hace que el
material sea más flexible.

Ventajas
− Impermeabilización de lado positivo y negativo contra agua bajo
presión.
− Sistema de impermeabilización cristalizante.
− Penetra en el sustrato y crea un enlace químico y mecánico que
durará tanto como la pared misma - unión inseparable resistente al
agua.
− Abierto a la difusión de vapor de agua. 
− Resistente contra cloruros, sulfatos y fosfatos.
− Resistente a la abrasión. 
− Certificado para uso en contacto con agua potable.
− No contiene ingredientes que provocan corrosión. 
− No contiene VOC, no emite ingredientes que dañan el medio
ambiente.
− Útil para paredes de ladrillo y superficies muy porosas como por
ejemplo concreto proyectado y concreto poroso.
− Adecuado para una amplia variedad de sustratos.
− La superficie no tiene que ser “remojada” continuamente para sanar.
− Puede sellar las grietas finas causadas por la contracción y
asentamiento de la superficie (autocuración). 
− Evita movimiento de sales en el sustrato siempre y cuando es
aplicado junto a KÖSTER Polysil TG 500.
− Aplicación fácil, rápida y segura.
− Aplicación continua sin juntas.
− tiempo de trabajabilidad prolongado

Datos Técnicos
Densidad del mortero fresco 1.85 kg / l
Módulo de Elasticidad aprox. 11,000 N/mm²
Resistencia a la compresión
(24 horas)

≥ 5 N / mm²

Resistencia a la compresión
(7 días)

≥ 20 N / mm²

Resistencia a la compresión
(28 días)

≥ 35 N / mm²

Flexotracción ≥ 2 N / mm²
Flexotracción (7 días) ≥ 4.5 N / mm²

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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Flexotracción(28 días) ≥ 10 N / mm²
Fuerza adhesiva de tracción ≥ 1.5 N / mm²
Impermeabilización contra
agua bajo presión
(lado negativo y positivo)

hasta 13 bar

Coeficiente de resistencia a
difusion de vapor de agua (μ)

60

Tiempo de vida de la mezcla aprox. 1 horas
Resistencia a tráfico peatonal después de aprox. 2 dias
Curado final después de aprox. 2 semanas

Campos de aplicación
KÖSTER NB 1 Gris es útil y pueder ser utilizada en construcciones
nuevas, en reparación de impermeabilizaciones horizontales y
verticales en concreto, paredes de ladrillo o enfoscado a base de
cemento, sobre concreto poroso, concreto proyectado, en habitaciones
húmedas cómo baños, duchas, nuevos sótanos, en túneles, muros de
retención con filtraciones, huecos de ascensores, tanques de agua
potable, pozos, debajo de techos con fugas, silos, plantas de
tratamiento, etc.

• Impermeabilización de sótanos (superficies exteriores e interiores,
horizontales y verticales).
• Impermeabilización de piscinas ( también puede aplicarse bajo
KÖSTER NB Elastic u otro sustrato bituminoso).
• Impermebailización de tanques y plantas de tratamiento de aguas
residuales y tuberías.
• Impermebailización de tanques de agua.
• Impermebailización de tanques de agua potable.
• Impermebailización de túneles.
• Impermebailización de pilotes.

Sustrato
El sustrato mineral debe estar limpio, con capacidad de carga así como
libre de grasas y aceites. Remover cualquier sustancia que perjudique
la adhesión como por ejemplo recubrimientos viejos, lechadas,
partículas sueltas, polvo, encofrados, desenmoldantes, aceites, etc. La
superficie que se quiere cubrir con KÖSTER NB 1 Gris tiene que tener
poros abiertos para que el producto pueda penetrar.

Recubrimientos anteriores deben ser removidos con sandblasting o
water jetting (min. 350 bar). Humedecer la superficie (evitar agua
estancada) o aplicar KÖSTER Polysil TG 500 antes de KÖSTER NB 1
Gris. Capas inferiores polvorosas y perjudicadas por sales tienen que
ser preparadas cepillándolas, y recibir una imprimación (30-90 min.
antes) con KÖSTER Polysil TG 500 antes de ser recubiertas con
KÖSTER NB 1 Gris.

Procedimiento de preparación
La superficie debe ser limpiada intensamente antes de la aplicación
utilizando métodos como agua a alta presión para liberar la superficie
de lechadas, aceites, agentes de curado, pinturas, materiales extraños
o cualquier sustancia que inhiba la adhesión. Posterior a la limpieza de
la superficie, todas las fisuras y juntas de expansión deben ser
selladas debidamente. Todos los nidos de piedras, cavidades y
desportillamientos deben ser tratados, rellenados y acabados con el
mortero KÖSTER Repair Mortar Plus. En caso de tener irregularidades
en la superficie menores a 5 mm, utilice KÖSTER NB1 Gris con
adición de KÖSTER NB 1 Flex en el agua de mezcla para nivelar y

alisar la superficie. Aplicar el producto con el cepillo KÖSTER Brush
for Slurries y/o con llana.

Las juntas de dilatación pueden ser tratadas con KÖSTER Joint Tape
20/30 (según el tamaño de la junta) y adheridas con el adhesivo
KÖSTER KB-Pox Adhesive. Coloque la cinta formando un perfil
Omega a modo de permitir el movimiento de la junta. Como alternativa
puede utilizarse el sellador KÖSTER Joint Sealant FS o KÖSTER PU
907.

Las grietas y juntas de construcción pueden ser inyectadas con las
resinas de inyección KÖSTER IN. En pasos de tuberías, limpie la
superficie con un cepillo de alambre y aplique KÖSTER KBE Liquid
Film. Para mayor flexibilidad y durabilidad, incluya un refuerzo de la
malla KÖSTER Glass Fiber Mesh. Alternativamente puede utilizarse
KÖSTER KB Flex 200, sellando las áreas expuestas con KÖSTER KB
Fix 5 o KÖSTER Sewer and Shaft Morta, según los requerimientos del
proyecto.

Instale las mediacañas con el mortero KÖSTER Repair Mortar Plus en
las uniones pared-piso y pared-pared por lo menos 12 horas antes de
tratar las superficies con el impermeabilizante. Trate la superficie con
KÖSTER Polysil TG 500 para asegurar y maximizar la resistencia
química y mecánica del sustrato; especialmente en sustratos
expuestos a sales.

La superficie impermeabilizada no está diseñada para ser una
superficie de tránsito. Las superficies horizontales que estarán sujetas
a carga peatonal deben ser protegidas no antes de 48 horas después
de la aplicación del impermeabilizante con una capa de concreto,
azulejos o una capa protectora.

Aplicación
El material tiene que ser mezclado usando una mezcladora a velocidad
lenta. El polvo se añade al agua o respectivamente al polímero líquido.
Una bolsa de 25 kg KÖSTER NB 1 Gris se mezcla con:

- 8 l de agua o
- 6 l de agua más 1-2 kg de la emulsión KÖSTER SB-Bonding
Emulsion o
- 1 bidón (8 kg) de KÖSTER NB 1 Flex

Al añadir la emulsión KÖSTER SB-Bonding Emulsion o KÖSTER NB 1
Flex al agua de la mezcla, se aumenta la resistencia para retener agua
y se previene un secado demasiado rápido de las capas;
especialmente, cuando hay condiciones temporales desfavorables
como por ejemplo altas temperaturas, ambiente seco, corrientes de
viento.

Cuando se utilice en reservorios de agua potable únicamente se
permite la adición de 8 l de agua por cada bolsa de 25 kg de KÖSTER
NB 1 Gris. La adición de KÖSTER NB 1 Flex o la emulsión KÖSTER
SB-Bonding Emulsion invalida la certificación para el uso en contacto
con agua potable.

El material es aplicado en por lo menos dos capas con brocha o equipo
de proyección adecuado. Asegúrese que las capas no sean expuestas
a calor, hielo o fuertes vientos durante la aplicación y por lo menos 24
horas después de la aplicación. El material debe ser aplicado con la
brocha de manera vertical y horizontal para que penetre en el sustrato.

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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Ejemplos de aplicación

Impermeabilización altamente efectiva con materiales de
construcción bituminosos
Cuando se aplique un sistema de impermeabilización combinado de
KÖSTER NB 1 Gris y un recubrimiento bituminoso (KÖSTER
Bikuthan, KÖSTER Deuxan o KÖSTER KBE-Liquid Film), KÖSTER
NB 1 Gris puede ser aplicado directamente sobre la mampostería libre
de vacíos y de juntas rellenas. Después de un tiempo de curado de 24
horas, la capa bituminosa se aplica con brocha, llana o equipo de
proyección. La preparación de la superficie con KÖSTER NB 1 Gris
aumenta la seguridad del sistema significativamente; ya que se
convierte en una capa adicional impermeabilizante. Ésta previene el
movimiento lateral del agua y al mismo tiempo funciona como una
impermeabilización del lado negativo durante la fase de construcción.

Impermeabilización del lado negativo en caso de reparación
por penetración generalizada de humedad
Filtraciones activas y goteos en las paredes pueden detenerse con el
sistema  KÖSTER KD System.
Material suelto y quebradizo debe retirarse de las juntas y las mismas
deben sellarse con el mortero KÖSTER Repair Mortar Plus. Después
de aprox. 2 horas, las superficies que se van a impermeabilizar deben
imprimarse con KÖSTER Polysil TG 500 (Consumo: min. 120 g / m²,
en caso de sustratos altamente absorbentes hasta 250 g / m²).
Después de una espera de aprox. 30 minutos, podrá aplicarse la
primera capa de KÖSTER NB 1 Gris (Consumo: 1.5 kg / m²). Cuando
la primera capa de KÖSTER NB 1 Gris haya fraguado suficientemente,
de tal forma que no sea dañada con la aplicación de la segunda capa,
podrá aplicarse la segunda capa (Consumo: 1.5 kg / m²). 

Aplicación Spray
Mezcle adicionalmente aprox. 250 ml de agua por bolsa de KÖSTER
NB 1 Gris a manera de alcanzar una consistencia fina adecuada para
proyectar sobre las superficies con la bomba peristáltica KÖSTER
Peristaltic Pump.

Debido a diversos grados de hidratación del cemento y los ingredientes
activos latentes hidráulicos, KÖSTER NB 1 Gris puede curarse
mostrando varias sombras y tonalidades.

Tratamiento posterior
En sustratos altamente absorbentes, con viento fuerte o luz solar
directa, el material puede tender a secarse prematuramente. Si se
observa un secado prematuro (aclaramiento temprano de la
superficie), rocíe agua con un rociador de botella hasta que la
superficie esté oscura.

Consumo
2 - 4 kg/m²
Según la norma DIN 18533 en
caso de:
W1-E: humedad del terreno min. 2 kg/m² (2 capas)
W4-E: Zonas de salpicaduras o
bajo paredes

min. 3 kg/m² (2-3 capas)

W2-E: Agua bajo presión min. 4 kg/m² (2-3 capas)
Impermeabilización del lado
negativo

min. 3 kg/m² (2-3 capas)

Bajo sellantes bituminosos de capa
gruesa

aprox. 1.5 kg/m² (1 capa)

Limpieza
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Empaque
W 221 025 Bolsa de 25 kg

Almacenamiento
Almacenar el material en lugar seco en empaques originalmente
sellados.El material se puede almacenar por  un período de 12 meses.

Seguridad
Utilizar guantes y lentes de protección cuando trabaje con el material.
Considerar todos los reglamentos gubernamentales, estatales y locales
de seguridad al trabajar con el material.

Otros
Cantidad por pallet/tarima: 40 bolsas de 25 kg

Productos relacionados
KÖSTER IN 1 Codigo de producto IN 110
KÖSTER 2 IN 1 Codigo de producto IN 201
KÖSTER IN 2 Codigo de producto IN 220
KÖSTER IN 5 Codigo de producto IN 250
KÖSTER IN 7 Codigo de producto IN 270
KÖSTER Joint Sealant FS-V black Codigo de producto J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H black Codigo de producto J 232
KÖSTER Joint Tape 20 Codigo de producto J 820 0

20
KÖSTER Polysil TG 500 Codigo de producto M 111
KÖSTER Restoration Plaster Grey Codigo de producto M 661 

025
KÖSTER Restoration Plaster White Codigo de producto M 662 

025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast Codigo de producto M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light Codigo de producto M 664 

020
KÖSTER NB 2 Blanco Codigo de producto W 222 

025
KÖSTER KBE Liquid Film Codigo de producto W 245
KÖSTER Bikuthan 2C Codigo de producto W 250 

028
KÖSTER Bikuthan 1C Codigo de producto W 251
KÖSTER Deuxan 2C Codigo de producto W 252 

032
KÖSTER Deuxan Professional Codigo de producto W 256 

032
KÖSTER KD 2 Blitz Powder Codigo de producto W 512
KÖSTER Mortero de Reparación Plus Codigo de producto W 532 

025
KÖSTER Mortero WP Codigo de producto W 534 

025
KÖSTER Waterstop Codigo de producto W 540 

015
KÖSTER SB Emulsión Adhesiva Codigo de producto W 710
KÖSTER NB 1 Flex Codigo de producto W 721 

008
KÖSTER SD Protection and Drainage
Sheet 3-400

Codigo de producto W 901 
030

KÖSTER NB 1 Brush for slurries Codigo de producto W 913 
001

KÖSTER Peristaltic Pump Codigo de producto W 978 
001

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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KÖSTER Double Paddle Mixer Codigo de producto X 992 0
01

KÖSTER Disc Stirrer Codigo de producto X 996 0
01

KÖSTER Mortar Stirrer Set Codigo de producto X 998 0
01

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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Datos técnicos Producto: KÖSTER NB 1 Gris

Clase de material Lechada cementosa de cristalización
Rangos de temp. de aplicación + 5 °C a + 30 °C
Consumo aprox. 2 - 4 kg / m²
Capas 2 / sin primer (A)
Color Gris
Libre de solventes Si
Certificación de agua potable Si
Puede ser recubierto/empañetados +++ (revoco debe ser abierto a la difusión de vapor))
Propiedades de cristalización, penetración Si
Modo de aplicación Llana, Brocha, Proyección
Adecuado para impermeabilizaciones del lado negativo Si
Tiempo de espera para relleno > 48 horas
Simplicidad de aplicación +++

Sustrato
Mampostería +++
Revoco cementoso +++
Ladrillo +++
Pisos cementosos +++
Yeso Debe ser removido
Condición de humedad de la superficie Seco o húmedo

Performance
Impermeabilización - máximas condiciones de carga 13 Bar (Positivo y negativo)
Tiempo hasta resistencia a la lluvia Aprox. 8 horas
Resistencia química Buena
Permeabilidad al vapor Alta
Resistencia UV Resistencia a largo plazo
Resistencia a la abrasión +++

Bajo + Medio ++ Alto +++
(A) Mojar es suficiente (sustrato debe estar húmedo). En caso de sustratos altamente absorbentes o dañados por sales, la superficie deberá
imprimarse con  KÖSTER Polysil TG 500.
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
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Technical Data Sheet P 260 010

Issued: 2019-09-06KÖSTER Silicone Paint White

Silicone resin paint for painting exterior or interior, rendered and
mineral-plaster covered surfaces
Features
Matt, water-soluble, capillary-hydrophobic façade paint based on
silicon resins with special bonding enhancers and special non-wetting-
surface effect. It dries to a smooth finish and has a highly vapour-
permeable surface.

Technical Data

EN ISO 1062-3 Class III
EN ISO 7783-2 Class II
sd-value approx. 0.10 m
W24-value approx. 0.05 kg / m² h
Colours can be adjusted using conventional

pigment pastes.

Fields of Application
KÖSTER Silicon Paint White is designed for durable paint coatings on
smooth and rough renders / plasters. Because of its excellent water
vapour permeability it is especially suited for the outer colouring of
KÖSTER Restoration Plaster systems.
The paint is also suited for exposed masonry made of lime stone, brick
and other mineral substrates. Applied in the preservation of historical
monuments, KÖSTER Silicon Paint White offers optimal protection of
the building substance because of its low water absorption and its high
water vapour permeability. KÖSTER Silicon Paint White is also suitable
for interior use where a breathable paint is desirable e.g. after
application of Köster Restoration Plaster. It should be noted that future
overcoating of all silicon paints with other types of decorative coating
can be problematic, due to lack of adhesion.

Substrate
The substrate has to be level, sound, clean and dry. Any loose particles
have to be removed and levelled or smoothed out. KÖSTER Silicone
Paint must only be applied after the substrate has fully dried (after min.
10 days). If necessary, a preliminary test should be carried out.

Application
The paint should be stirred well before application. It can be applied
using a brush, roller or suitable spraying equipment. For priming, dilute
KÖSTER Silicone Paint White with up to 10% water. The main coat is
applied after the primer has dried fully.
Do not apply the paint if either the outside temperature or the substrate
temperature is below + 5 °C or if the surface to be painted has been
heated up by the sun. Drying time at + 20 °C and 65 % relative
humidity is approx. 12 hours. Lower temperatures and higher humidity
prolong the drying time.

Consumption
Approx. 0.2 l/m² per coat

Cleaning
Clean tools with water immediately after use.

Packaging
P 260 010 10 l bucket

Storage
Store the material in a cool but frost-free and dry place. In originally
sealed packages, it can be stored for min. 1 year. Opened packages
should be used up shortly.

Related products
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK Prod. code M 170 020
KÖSTER Restoration Plaster Grey Prod. code M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White Prod. code M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast  Prod. code M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light  Prod. code M 664 020
KÖSTER Hydrosilicate Board  Prod. code M 670

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined
conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions
of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or
representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of
technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful
application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.
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6.2. Annex de gestió de residus de la construcció 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 5,560 0,082 4,520

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,750 0,004 0,030

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

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 6,31 t 0,7544 4,55 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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 pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

  INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.  

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

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

C/. Raval, 2.  Talamanca 08278, Barcelona

Talamanca

no

Comarca : Bages

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Casal de Talamanca 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

  Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
si
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

  altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,75
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)

0,00
0,00

0,00
0,00

  fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus      

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

  fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

  acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

* 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.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
  Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

  La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
  Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

  Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

  La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 6,10 91,53

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,04 0,61

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

92,14

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació  

0,00 - -

- 30,51

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*  Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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100,00

-

-

0,00

-

-

- -

0,00

Valoritzador / Abocador  

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport  

- -

-

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

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

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

  Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

 DIPÒSIT CONTROLAT DE CALLÚS08262 CALLÚS E-910.05

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- -

Compactadores

- - -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

0,00 130,51 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

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

222,65

El volum dels residus és de : 4,55

El pressupost de la gestió de residus és de : 230,00



unitats -

unitats -

unitats -

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

unitats 1 unitats -

si

-

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..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

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

  Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

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

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

-

-

-

-

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:

-

-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

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.

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.



T 0,00 T

T 6,31 T

  Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 20,4 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 47,32 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

6,31

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

744,92

euros/T 520,52

Total fiança **

67,7

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Talamanca

euros/T 224,40

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:



II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 



















III ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C00 ENDERROCS I  TREBALLS PREVIS 

ADL020 U   Treballs previs de neteja al pati posterior 

Treballs previs per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

1,00

ADL0202 U   Treballs previs de neteja cambra sanitària 

Treballs previs per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

1,00

DRF011 m²  Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament verti

Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

226,07 226,07

226,07

DLV040 m²  Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de vidre simple de 6 mm

Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de v idre simple de 6 mm de gruix , fixada sobre fusteria,
sense deteriorar la fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèv ia dels tascons i del material de sege-
llat.

4 1,12 1,90 8,51

4 0,70 1,80 5,04

2 1,25 1,90 4,75

2 0,70 1,80 2,52

2 1,53 3,06

1 1,55 1,55

4 0,60 2,40

2 0,65 1,30

29,13

1 de maig de 2021  Pàgina 1



 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ADE001 m³  Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjan

Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i ex tracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb ex tracció de les terres. Càrrega manual a camió dels ma-
terials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'ex-
cavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el di-
rector de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

1 9,50 11,00 104,50

104,50

ADR020 m³  Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada pr

Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata v ibrant de guiat ma-
nual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%  de la màx ima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons espe-
cificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

1 9,50 11,00 104,50

-1 0,50 11,00 -5,50

99,00

DPT011 m²  Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició in

Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica v ista, formada per maó
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels
elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbri-
ca, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles de la
fusteria, dels accessoris i dels mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, pe-
rò no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Forats prov isionals 2 1,00 2,00

2,00

1 de maig de 2021  Pàgina 2



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

FFQ010       m²  Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó

Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueix in, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En
els buits que no es dedueix in, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Restitució forats 2 1,00 2,00

2,00

C04RQ01      pa  Realització de cales per a comprovacions en tancaments          

Realització de calesa la obra  si la DF ho considerés oportú per a realitzar verificacions sobre hipòte-
sis de projecte. Partida a justificar a la DF. Inclou restitució dels elements afectats

1,00

1 de maig de 2021  Pàgina 3



 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 

NI4RQ01 m2  Impermeabilització positiva monocomponent MS-Flexfolie 

Subministrament i aplicació de membrana contínua mitjançant sistema monocomponent MS-Flex folie,
de densitat 1,4 a 1,5 g / cm³, v iscositat 26.000 mPa · s, de consistència líquida, resistència a tracció
de 2,0 N / mm², lliure de dissolvents , altament elàstic> 500% , amb capacitat de pontejo d'esquer-
des, basat en tecnologia de l'polímer MS amb capacitat capil·lar d'absorció d'aigua 0.004 kg /
m².h05. Aplicable en dues capes sobre substrats secs o lleugerament humits. Estable a raigs UV i
adequat per a interiors i exteriors, resistent a el trànsit de vianants ocasional, hidròlisi, sals i molt bai-
xes temperatures.

PAti posterior 1 15,53 15,53

Cambra sanitària Planta baix a 1 10,00 10,00

25,53

NHI010 m2  Cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel 

Subministrament i aplicació de cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel G4 o
equivalent, de gel acrílic elàstic de molt baixa v iscositat 4 mPa.s, amb certificació per a dipòsits d'ai-
gua potable, aplicat sota pressió, incloent instal·lació de superpackers adequats segons el camp de
aplicació.
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions.
Col·locació dels broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada
dels broquets i del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revestiment existent ni la realització
del revestiment posterior.

8 8,00

8,00

NHI0101 m   Tractament d'humitats per capil·laritat en murs de maçoneria 

Barrera horitzontal contra humitat ascendent per a murs de pedra mitjançant Resina sintètica de molt
baixa viscositat M 279 KÖSTER CRISIN 76 Concentrate o equivalent injectada al mur a una altura
duns 10 cm (anant a buscar la junta de morter) i una profunditat duns 55 cm corresponents al gruix
del mur  5 cm
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions.
Col·locació dels broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada
dels broquets i del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revestiment existent ni la realització
del revestiment posterior.

Murs PB 80,74 80,74

80,74

NI4RQ02 m2  Impermeabilització negativa monocomponent NB1 Grey 

Subministrament i aplicació d'impermeabilització negativa en parament vertical, amb el sistema Kös-
ter NB1 gey d’impermeabilització mineral amb agents de cristatlització subsecuents W 221 KÖSTER
NB1 Grey o equivalent resistents a pressió de = 130 m columna d’aigua. Recomanable per al costat
positiu i la impermeabilització de costat negatiu. Per a la impermeabilització d’àrees noves de cons-
trucció i restauració per exemple, en impermeabilització de sòlids i dipòsits d’aigua. Inclou imprimació
per substrats minerals  KÖSTER Polysil TG 500 o equivalent abans de la impermeabilització amb
beurades d'impermeabilització cimentoses a base de polímer / silicat de baixa v iscositat. En el cas
de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza durant la preparació de l'substrat per tal d'endurir el
substrat i immobilitzar les sals, per posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració.

226 226,00
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

19,6 19,60

9 9,00

70 70,00

324,60

NDM010       m²  Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la se

Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina dre-
nant i filtrant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'al-
tura, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5
l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prè-
viament impermeabilitzat, fixada amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs aux iliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

1 11,00 4,00 44,00

44,00

ASD010       m   Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'

Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50% , per a captació d'aigües subterrànies, en el fons
de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'ex terior corrugada i la interior llisa, co-
lor teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix , en forma de bressol per rebre el tub i
formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Des-
cens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu cor-
recte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

11 11,00

11,00
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C07 REVESTIMENTS                                                    

RFR010       m²  Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, 

Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, color blanc, acabat mat, tex tura lli-
sa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20%  d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%  d'aigua,
(rendiment: 0,15 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a
base de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa, sobre parament de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat prev i del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

226 226,00

19,6 19,60

9 9,00

70 70,00

324,60
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 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C09 ENVIDRAMENTS 

LVC010 m²  Doble envidriament Lwe seguretat 4+4/12/3+3 

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/12/3+3, conjunt format per v i-
dre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per
dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; espessor
total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, se-
gellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

4 1,12 1,90 8,51

4 0,70 1,80 5,04

2 1,25 1,90 4,75

2 0,70 1,80 2,52

20,82

LVC0102 m²  Doble envidriament Lwe seguretat 3+3/12/3+3 

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 3+3/12/3+3, conjunt format per v i-
dre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per
dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; espessor
total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, se-
gellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

2 1,53 3,06

1 1,55 1,55

4 0,60 2,40

2 0,65 1,30

8,31
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL G01 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

GRA0102      U   Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demoli-
ció, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de cons-
trucció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

5,00

GRA010       U   Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construc

Transport de residus inerts v itris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de
1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

1,00

GRB020       m³  Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de 

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

7,00

GRB0202      m³  Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts vitris produï

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts v itris produïts a obres de construcció i/o demoli-
ció, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

0,1 0,10

0,10
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 AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL SS1 SEGURETAT I  SALUT  

SS101 1   Segutretat i Salut      

0,05 4.700,00 235,00

235,00

1 de maig de 2021  Pàgina 9



PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C00 ENDERROCS I  TREBALLS PREVIS                                     

ADL020       U   Treballs previs de neteja al pati posterior                     

Treballs previs per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

1,00 104,35 104,35

ADL0202      U   Treballs previs de neteja cambra sanitària                      

Treballs previs per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

1,00 166,95 166,95

DRF011       m²  Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament verti

Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

226,07 10,77 2.434,77

DLV040       m²  Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de vidre simple de 6 mm

Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de v idre simple de 6 mm de gruix , fixada sobre fusteria,
sense deteriorar la fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèv ia dels tascons i del material de sege-
llat.

29,13 3,98 115,94

ADE001       m³  Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjan

Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i ex tracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb ex tracció de les terres. Càrrega manual a camió dels ma-
terials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'ex-
cavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el di-
rector de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

104,50 40,84 4.267,78
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

ADR020 m³  Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada pr

Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata v ibrant de guiat ma-
nual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%  de la màx ima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons espe-
cificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

99,00 7,55 747,45

DPT011 m²  Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició in

Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica v ista, formada per maó
calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels
elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbri-
ca, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles de la
fusteria, dels accessoris i dels mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, pe-
rò no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

2,00 14,80 29,60

FFQ010 m²  Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó

Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueix in, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En
els buits que no es dedueix in, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

2,00 22,48 44,96

C04RQ01 pa  Realització de cales per a comprovacions en tancaments      

Realització de calesa la obra  si la DF ho considerés oportú per a realitzar verificacions sobre hipòte-
sis de projecte. Partida a justificar a la DF. Inclou restitució dels elements afectats

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITOL C00 ENDERROCS I  TREBALLS PREVIS................................................................................ 8.411,80
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 

NI4RQ01 m2  Impermeabilització positiva monocomponent MS-Flexfolie 

Subministrament i aplicació de membrana contínua mitjançant sistema monocomponent MS-Flex folie,
de densitat 1,4 a 1,5 g / cm³, v iscositat 26.000 mPa · s, de consistència líquida, resistència a tracció
de 2,0 N / mm², lliure de dissolvents , altament elàstic> 500% , amb capacitat de pontejo d'esquer-
des, basat en tecnologia de l'polímer MS amb capacitat capil·lar d'absorció d'aigua 0.004 kg /
m².h05. Aplicable en dues capes sobre substrats secs o lleugerament humits. Estable a raigs UV i
adequat per a interiors i exteriors, resistent a el trànsit de vianants ocasional, hidròlisi, sals i molt bai-
xes temperatures.

25,53 59,13 1.509,59

NHI010 m2  Cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel 

Subministrament i aplicació de cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel G4 o
equivalent, de gel acrílic elàstic de molt baixa v iscositat 4 mPa.s, amb certificació per a dipòsits d'ai-
gua potable, aplicat sota pressió, incloent instal·lació de superpackers adequats segons el camp de
aplicació.
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions.
Col·locació dels broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada
dels broquets i del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revestiment existent ni la realització
del revestiment posterior.

8,00 556,59 4.452,72

NHI0101 m   Tractament d'humitats per capil·laritat en murs de maçoneria 

Barrera horitzontal contra humitat ascendent per a murs de pedra mitjançant Resina sintètica de molt
baixa viscositat M 279 KÖSTER CRISIN 76 Concentrate o equivalent injectada al mur a una altura
duns 10 cm (anant a buscar la junta de morter) i una profunditat duns 55 cm corresponents al gruix
del mur  5 cm
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions.
Col·locació dels broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada
dels broquets i del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superficie realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revestiment existent ni la realització
del revestiment posterior.

80,74 118,10 9.535,39

NI4RQ02 m2  Impermeabilització negativa monocomponent NB1 Grey 

Subministrament i aplicació d'impermeabilització negativa en parament vertical, amb el sistema Kös-
ter NB1 gey d’impermeabilització mineral amb agents de cristatlització subsecuents W 221 KÖSTER
NB1 Grey o equivalent resistents a pressió de = 130 m columna d’aigua. Recomanable per al costat
positiu i la impermeabilització de costat negatiu. Per a la impermeabilització d’àrees noves de cons-
trucció i restauració per exemple, en impermeabilització de sòlids i dipòsits d’aigua. Inclou imprimació
per substrats minerals  KÖSTER Polysil TG 500 o equivalent abans de la impermeabilització amb
beurades d'impermeabilització cimentoses a base de polímer / silicat de baixa v iscositat. En el cas
de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza durant la preparació de l'substrat per tal d'endurir el
substrat i immobilitzar les sals, per posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració.

324,60 56,18 18.236,03
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PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

NDM010       m²  Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la se

Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina dre-
nant i filtrant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'al-
tura, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5
l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prè-
viament impermeabilitzat, fixada amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs aux iliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.).
Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

44,00 11,65 512,60

ASD010       m   Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'

Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50% , per a captació d'aigües subterrànies, en el fons
de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'ex terior corrugada i la interior llisa, co-
lor teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix , en forma de bressol per rebre el tub i
formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Des-
cens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu cor-
recte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

11,00 34,08 374,88

TOTAL CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIONS I  AILLAMENTS .................................................................... 34.621,21
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PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C07 REVESTIMENTS 

RFR010 m²  Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, 

Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, color blanc, acabat mat, tex tura lli-
sa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20%  d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%  d'aigua,
(rendiment: 0,15 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a
base de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa, sobre parament de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat prev i del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

324,60 9,53 3.093,44

TOTAL CAPITOL C07 REVESTIMENTS ................................................................................................................ 3.093,44
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C09 ENVIDRAMENTS                                                    

LVC010       m²  Doble envidriament Lwe seguretat 4+4/12/3+3                     

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/12/3+3, conjunt format per v i-
dre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per
dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; espessor
total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, se-
gellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

20,82 179,67 3.740,73

LVC0102      m²  Doble envidriament Lwe seguretat 3+3/12/3+3                     

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 3+3/12/3+3, conjunt format per v i-
dre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per
dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; espessor
total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, se-
gellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

8,31 178,64 1.484,50

TOTAL CAPITOL C09 ENVIDRAMENTS ............................................................................................................... 5.225,23
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PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL G01 GESTIÓ DE RESIDUS 

GRA0102 U   Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demoli-
ció, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de cons-
trucció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

5,00 79,32 396,60

GRA010 U   Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construc

Transport de residus inerts v itris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de
1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

1,00 61,26 61,26

GRB020 m³  Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de 

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

7,00 15,71 109,97

GRB0202 m³  Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts vitris produï

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts v itris produïts a obres de construcció i/o demoli-
ció, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

0,10 13,36 1,34

TOTAL CAPITOL G01 GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................... 569,17
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SS1 SEGURETAT I  SALUT                                               

SS101        1   Segutretat i Salut                                              

235,00 1,00 235,00

TOTAL CAPITOL SS1 SEGURETAT I  SALUT....................................................................................................... 235,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 52.155,85
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

C00 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS ................................................................................................................ 8.411,80 16,13

C06 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS........................................................................................................ 34.621,21 66,38

C07 REVESTIMENTS .......................................................................................................................................... 3.093,44 5,93

C09 ENVIDRAMENTS.......................................................................................................................................... 5.225,23 10,02

G01 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................... 569,17 1,09

SS1 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 235,00 0,45

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 52.155,85

13,00% Despeses Generals ...................... 6.780,26

6,00% Benefici industrial.......................... 3.129,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.909,61

CONTROL DE QUALITAT................................................................................. 235,00

SUMA 235,00

21,00% I.V.A........................................... 13.083,10 13.083,10

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 75.383,56

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 75.383,56

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

, a 1 de maig de 2021.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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IV JUSTIFICACIO DE PREUS 



QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0001 ADE001 m³  Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans ma-
nuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i ex trems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refi-
nat de fons i laterals a mà, amb ex tracció de les terres. Càrrega manual
a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teò-
riques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per exces-
sos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'ex-
cavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'a-
midament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el direc-
tor de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels mate-
rials excavats.

40,84

QUARANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0002 ADL020 U   Treballs prev is per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar
adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

104,35

CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0003 ADL0202 U   Treballs prev is per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar
adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

166,95

CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

0004 ADR020 m³  Reblert en ex tradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada proce-
dent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màx im amb safata vibrant de guiat manual, fins a as-
solir una densitat seca no inferior al 95%  de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Este-
sa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació
o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teò-
riques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum re-
alment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'as-
saig Proctor Modificat.

7,55

SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0005 ASD010 m   Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50% , per a captació d'ai-
gües subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub ranurat de
PVC de doble paret, l'ex terior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre
nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longi-
tud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix ,
en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert
lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub
amb grava filtrant sense classificar. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació
de la llosa de formigó. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funciona-
ment. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horit-
zontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longi-
tud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el re-
blert principal.

34,08

TRENTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0006 C04RQ01 pa  Realització de calesa la obra  si la DF ho considerés oportú per a realit-
zar verificacions sobre hipòtesis de projecte. Partida a justificar a la DF.
Inclou restitució dels elements afectats

500,00

CINC-CENTS EUROS

0007 DLV040 m²  Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de vidre simple de 6 mm de
gruix , fixada sobre fusteria, sense deteriorar la fusteria a la qual se sub-
jecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material des-
muntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèv ia dels
tascons i del material de segellat.

3,98

TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0008 DPT011       m²  Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de
fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements
constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava
amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Frag-
mentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ dels
marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris i dels mecanismes
elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llin-
des.

14,80

CATORZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0009 DRF011       m²  Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical inte-
rior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la su-
perfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

10,77

DEU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0010 FFQ010       m²  Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verti-
cals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, co-
lor gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pav i-
ment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat
i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Es-
tesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbri-
ca amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat su-
perior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es de-
dueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueix in, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície inte-
rior del buit.

22,48

VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0011 GRA010 U   Transport de residus inerts v itris produïts en obres de construcció i/o de-
molició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o cen-
tre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de cons-
trucció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

61,26

SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0012 GRA0102 U   Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i de-
molició ex terna a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de cons-
trucció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

79,32

SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0013 GRB020 m³  Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de resi-
dus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador es-
pecífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

15,71

QUINZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0014 GRB0202 m³  Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts v itris produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o cen-
tre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

13,36

TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0015 LVC010       m²  Doble env idriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar),
4+4/12/3+3, conjunt format per v idre exterior laminar de baixa emissió
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de v idre de 4 mm, unides mit-
jançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidra-
tada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per dues llunes de v idre
de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; es-
pessor total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla v idriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les pe-
ces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les se-
ves arestes a múltiples de 30 mm.

179,67

CENT SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

0016 LVC0102      m²  Doble env idriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar),
3+3/12/3+3, conjunt format per v idre exterior laminar de baixa emissió
tèrmica 3+3 mm compost per dues llunes de v idre de 3 mm, unides mit-
jançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidra-
tada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per dues llunes de v idre
de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; es-
pessor total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla v idriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les pe-
ces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les se-
ves arestes a múltiples de 30 mm.

178,64

CENT SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0017 NDM010 m²  Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva ca-
ra exterior, amb làmina drenant i filtrant d'estructura nodular de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència
a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalca-
ments, amb els nòduls contra el mur prèv iament impermeabilitzat, fixada
amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs aux iliars en la superfície suport (conformat
d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície. Col·lo-
cació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els sola-
pes.

11,65

ONZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0018 NHI010 m2  Subministrament i aplicació de cortina per injecció en maçoneria, siste-
ma Köster Injection Gel G4 o equivalent, de gel acrílic elàstic de molt
baixa v iscositat 4 mPa.s, amb certificació per a dipòsits d'aigua potable,
aplicat sota pressió, incloent instal·lació de superpackers adequats se-
gons el camp de aplicació.
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur.
Neteja de les perforacions. Col·locació dels broquets i segellat superfi-
cial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i
del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes
generades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revesti-
ment ex istent ni la realització del revestiment posterior.

556,59

CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0019 NHI0101 m   Barrera horitzontal contra humitat ascendent per a murs de pedra mitjan-
çant Resina sintètica de molt baixa viscositat M 279 KÖSTER CRISIN
76 Concentrate o equivalent injectada al mur a una altura duns 10 cm
(anant a buscar la junta de morter) i una profunditat duns 55 cm corres-
ponents al gruix  del mur  5 cm
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur.
Neteja de les perforacions. Col·locació dels broquets i segellat superfi-
cial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i
del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes
generades.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revesti-
ment ex istent ni la realització del revestiment posterior.

118,10

CENT DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0020 NI4RQ01 m2  Subministrament i aplicació de membrana contínua mitjançant sistema
monocomponent MS-Flexfolie, de densitat 1,4 a 1,5 g / cm³, v iscositat
26.000 mPa · s, de consistència líquida, resistència a tracció de 2,0 N /
mm², lliure de dissolvents , altament elàstic> 500% , amb capacitat de
pontejo d'esquerdes, basat en tecnologia de l'polímer MS amb capacitat
capil·lar d'absorció d'aigua 0.004 kg / m².h05. Aplicable en dues capes
sobre substrats secs o lleugerament humits. Estable a raigs UV i ade-
quat per a interiors i exteriors, resistent a el trànsit de v ianants ocasio-
nal, hidròlisi, sals i molt baixes temperatures.

59,13

CINQUANTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0021 NI4RQ02 m2  Subministrament i aplicació d'impermeabilització negativa en parament
vertical, amb el sistema Köster NB1 gey d’impermeabilització mineral
amb agents de cristatlització subsecuents W 221 KÖSTER NB1 Grey
o equivalent resistents a pressió de = 130 m columna d’aigua. Recoma-
nable per al costat positiu i la impermeabilització de costat negatiu. Per a
la impermeabilització d’àrees noves de construcció i restauració per
exemple, en impermeabilització de sòlids i dipòsits d’aigua. Inclou impri-
mació per substrats minerals  KÖSTER Polysil TG 500 o equivalent
abans de la impermeabilització amb beurades d'impermeabilització ci-
mentoses a base de polímer / silicat de baixa v iscositat. En el cas de
restauració de maçoneria, el producte s'utilitza durant la preparació de l'-
substrat per tal d'endurir el substrat i immobilitzar les sals, per posterior-
ment instal·lar un arrebossat de restauració.

56,18

CINQUANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0022 RFR010 m²  Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, color
blanc, acabat mat, tex tura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%  d'aigua, (rendiment: 0,15
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de
l'absorció a base de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa,
sobre parament de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat prev i del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, amb el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

9,53

NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0023 SS101 1 1,00

UN EUROS

0024 au00auh040 0,00

ZERO EUROS

0025 op00amo010 0,00

ZERO EUROS

0026 op00ato010 0,00

ZERO EUROS

0027 op00tal010 0,00

ZERO EUROS
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0028 op00tal020       0,00

ZERO EUROS
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QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 ADE001 m³  Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans ma-
nuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i ex trems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refi-
nat de fons i laterals a mà, amb ex tracció de les terres. Càrrega manual
a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teò-
riques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per exces-
sos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'ex-
cavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'a-
midament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el direc-
tor de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels mate-
rials excavats.

Ma d'obra..................................................... 40,04

Materials ...................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA ......................................... 40,84

0002 ADL020 U   Treballs prev is per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar
adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

Ma d'obra..................................................... 102,30

Materials ...................................................... 2,05

TOTAL PARTIDA ......................................... 104,35

0003 ADL0202 U   Treballs prev is per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntanya.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar
adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

Ma d'obra..................................................... 163,68

Materials ...................................................... 3,27

TOTAL PARTIDA ......................................... 166,95
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0004 ADR020 m³  Reblert en ex tradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada proce-
dent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màx im amb safata vibrant de guiat manual, fins a as-
solir una densitat seca no inferior al 95%  de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Este-
sa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació
o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teò-
riques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum re-
alment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'as-
saig Proctor Modificat.

Ma d'obra..................................................... 5,09

Maquinaria ................................................... 2,31

Materials ...................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,55

0005 ASD010 m   Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50% , per a captació d'ai-
gües subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub ranurat de
PVC de doble paret, l'ex terior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre
nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longi-
tud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix ,
en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert
lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub
amb grava filtrant sense classificar. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació
de la llosa de formigó. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funciona-
ment. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horit-
zontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longi-
tud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el re-
blert principal.

Ma d'obra..................................................... 11,62

Materials ...................................................... 22,46

TOTAL PARTIDA ......................................... 34,08

0006 C04RQ01 pa  Realització de calesa la obra  si la DF ho considerés oportú per a realit-
zar verificacions sobre hipòtesis de projecte. Partida a justificar a la DF.
Inclou restitució dels elements afectats

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 500,00
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0007 DLV040 m²  Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de vidre simple de 6 mm de
gruix , fixada sobre fusteria, sense deteriorar la fusteria a la qual se sub-
jecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material des-
muntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèv ia dels
tascons i del material de segellat.

Ma d'obra..................................................... 3,90

Materials ...................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,98

0008 DPT011 m²  Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de
fàbrica vista, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements
constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la trava
amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Frag-
mentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ dels
marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris i dels mecanismes
elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llin-
des.

Ma d'obra..................................................... 14,51

Materials ...................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA ......................................... 14,80

0009 DRF011 m²  Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical inte-
rior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la su-
perfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 10,56

Materials ...................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA ......................................... 10,77
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0010 FFQ010       m²  Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verti-
cals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, co-
lor gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pav i-
ment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat
i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Es-
tesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbri-
ca amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat su-
perior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es de-
dueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueix in, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície inte-
rior del buit.

Ma d'obra..................................................... 17,67

Maquinaria ................................................... 0,09

Materials ...................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA ......................................... 22,48

0011 GRA010       U   Transport de residus inerts v itris produïts en obres de construcció i/o de-
molició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o cen-
tre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de cons-
trucció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinaria ................................................... 60,06

Materials ...................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA ......................................... 61,26
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QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0012 GRA0102 U   Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i de-
molició ex terna a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de cons-
trucció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinaria ................................................... 77,76

Materials ...................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA ......................................... 79,32

0013 GRB020 m³  Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de resi-
dus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador es-
pecífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Maquinaria ................................................... 15,40

Materials ...................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA ......................................... 15,71

0014 GRB0202 m³  Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts v itris produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o cen-
tre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Maquinaria ................................................... 13,10

Materials ...................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA ......................................... 13,36
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QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0015 LVC010 m²  Doble env idriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar),
4+4/12/3+3, conjunt format per v idre exterior laminar de baixa emissió
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de v idre de 4 mm, unides mit-
jançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidra-
tada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per dues llunes de v idre
de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; es-
pessor total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla v idriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les pe-
ces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les se-
ves arestes a múltiples de 30 mm.

Ma d'obra..................................................... 19,69

Materials ...................................................... 159,98

TOTAL PARTIDA ......................................... 179,67

0016 LVC0102 m²  Doble env idriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar),
3+3/12/3+3, conjunt format per v idre exterior laminar de baixa emissió
tèrmica 3+3 mm compost per dues llunes de v idre de 3 mm, unides mit-
jançant una làmina incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidra-
tada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per dues llunes de v idre
de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de poliv inil; es-
pessor total 28 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla v idriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les pe-
ces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les se-
ves arestes a múltiples de 30 mm.

Ma d'obra..................................................... 19,69

Materials ...................................................... 158,95

TOTAL PARTIDA ......................................... 178,64
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0017 NDM010       m²  Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva ca-
ra exterior, amb làmina drenant i filtrant d'estructura nodular de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència
a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb cavalca-
ments, amb els nòduls contra el mur prèv iament impermeabilitzat, fixada
amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs aux iliars en la superfície suport (conformat
d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície. Col·lo-
cació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els sola-
pes.

Ma d'obra..................................................... 9,16

Materials ...................................................... 2,49

TOTAL PARTIDA ......................................... 11,65

0018 NHI010       m2  Subministrament i aplicació de cortina per injecció en maçoneria, siste-
ma Köster Injection Gel G4 o equivalent, de gel acrílic elàstic de molt
baixa v iscositat 4 mPa.s, amb certificació per a dipòsits d'aigua potable,
aplicat sota pressió, incloent instal·lació de superpackers adequats se-
gons el camp de aplicació.
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur.
Neteja de les perforacions. Col·locació dels broquets i segellat superfi-
cial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i
del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes
generades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revesti-
ment ex istent ni la realització del revestiment posterior.

Ma d'obra..................................................... 69,38

Maquinaria ................................................... 13,80

Materials ...................................................... 473,41

TOTAL PARTIDA ......................................... 556,59
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QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0019 NHI0101 m   Barrera horitzontal contra humitat ascendent per a murs de pedra mitjan-
çant Resina sintètica de molt baixa viscositat M 279 KÖSTER CRISIN
76 Concentrate o equivalent injectada al mur a una altura duns 10 cm
(anant a buscar la junta de morter) i una profunditat duns 55 cm corres-
ponents al gruix  del mur  5 cm
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur.
Neteja de les perforacions. Col·locació dels broquets i segellat superfi-
cial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i
del segellat superficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes
generades.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superficie realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del revesti-
ment ex istent ni la realització del revestiment posterior.

Ma d'obra..................................................... 80,25

Maquinaria ................................................... 13,33

Materials ...................................................... 24,52

TOTAL PARTIDA ......................................... 118,10

0020 NI4RQ01 m2  Subministrament i aplicació de membrana contínua mitjançant sistema
monocomponent MS-Flexfolie, de densitat 1,4 a 1,5 g / cm³, v iscositat
26.000 mPa · s, de consistència líquida, resistència a tracció de 2,0 N /
mm², lliure de dissolvents , altament elàstic> 500% , amb capacitat de
pontejo d'esquerdes, basat en tecnologia de l'polímer MS amb capacitat
capil·lar d'absorció d'aigua 0.004 kg / m².h05. Aplicable en dues capes
sobre substrats secs o lleugerament humits. Estable a raigs UV i ade-
quat per a interiors i exteriors, resistent a el trànsit de v ianants ocasio-
nal, hidròlisi, sals i molt baixes temperatures.

Ma d'obra..................................................... 11,57

Materials ...................................................... 47,56

TOTAL PARTIDA ......................................... 59,13

0021 NI4RQ02 m2  Subministrament i aplicació d'impermeabilització negativa en parament
vertical, amb el sistema Köster NB1 gey d’impermeabilització mineral
amb agents de cristatlització subsecuents W 221 KÖSTER NB1 Grey
o equivalent resistents a pressió de = 130 m columna d’aigua. Recoma-
nable per al costat positiu i la impermeabilització de costat negatiu. Per a
la impermeabilització d’àrees noves de construcció i restauració per
exemple, en impermeabilització de sòlids i dipòsits d’aigua. Inclou impri-
mació per substrats minerals  KÖSTER Polysil TG 500 o equivalent
abans de la impermeabilització amb beurades d'impermeabilització ci-
mentoses a base de polímer / silicat de baixa v iscositat. En el cas de
restauració de maçoneria, el producte s'utilitza durant la preparació de l'-
substrat per tal d'endurir el substrat i immobilitzar les sals, per posterior-
ment instal·lar un arrebossat de restauració.

Ma d'obra..................................................... 16,19

Materials ...................................................... 39,99

TOTAL PARTIDA ......................................... 56,18
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QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0022 RFR010 m²  Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, color
blanc, acabat mat, tex tura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%  d'aigua, (rendiment: 0,15
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de
l'absorció a base de copolímers acrílics i siloxans a emulsió aquosa,
sobre parament de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat prev i del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, amb el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

Ma d'obra..................................................... 5,09

Materials ...................................................... 4,44

TOTAL PARTIDA ......................................... 9,53

0023 SS101 1 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,00

0024 au00auh040 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,00

0025 op00amo010 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,00

0026 op00ato010 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,00

0027 op00tal010 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,00

0028 op00tal020 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 0,00

1 de maig de 2021  Pàgina 9



QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C00 ENDERROCS I  TREBALLS PREVIS 
ADL020 U   Treballs previs de neteja al pati posterior 

Treballs prev is per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntany a.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

mo113 5,000 h   Peo ordinari construcció 20,46 102,30

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 102,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

ADL0202 U   Treballs previs de neteja cambra sanitària 

Treballs prev is per a preparació de la zona a tractar, consistents en:
Retirada de terres acumulades per despreniment natural de la muntany a.
Neteja de la superfície de pav iment i laterals fins a 30 cm per millorar adherencia del sistema.
Neteja de la bonera

mo113 8,000 h   Peo ordinari construcció 20,46 163,68

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 163,70 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

DRF011 m²  Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament verti

Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament v ertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans ma-
nuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior rev estiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del rev estiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega ma-
nual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

mo113 0,516 h   Peo ordinari construcció 20,46 10,56

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 10,60 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

DLV040 m²  Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de vidre simple de 6 mm

Desmuntatge amb mitjans manuals de lluna de v idre simple de 6 mm de gruix , fix ada sobre fusteria, sense deterio-
rar la fusteria a la qual se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu inclou l'eliminació prèv ia dels tascons i del material de segellat.

mo110 0,166 h   Ajudant v idrier. 23,49 3,90

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

ADE001 m³  Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjan

Ex cav ació a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny , amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fix ació dels punts i niv ells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i ex -
trems de les alineacions. Ex cav ació en successiv es rases horitzontals i ex tracció de terres. Refinat de fons i late-
rals a mà, amb ex tracció de les terres. Càrrega manual a camió dels materials ex cav ats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'ex cav ació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el v olum teòric ex ecutat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per ex cessos d'ex cav ació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'ex cav ació una v egada realitzada i abans que sobre ella s'e-
fectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'ex cav ació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'av é al que unilateralment determini el director de l'ex ecució de l'obra.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials ex cav ats.

mo113 1,957 h   Peo ordinari construcció 20,46 40,04

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 40,00 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

ADR020 m³  Reblert en extradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada pr

Reblert en ex tradós de mur de fàbrica, amb terra seleccionada procedent de la pròpia ex cav ació, i compactació en
tongades successiv es de 20 cm d'espessor màx im amb safata v ibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màx ima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'es-
pessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'ex cav ació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el v olum realment ex ecutat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per ex cessos d'ex cav ació no autoritzats.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

mq04dua020b 0,080 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,27 0,74

mq02rod010d 0,120 h Safata v ibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 6,39 0,77

mq02cia020j 0,008 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 40,08 0,32

mq04cab010c 0,012 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 40,17 0,48

mo113 0,249 h Peo ordinari construcció 20,46 5,09

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

DPT011 m²  Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició in

Obertura de buit de pas, de caràcter prov isional, en partició interior de fàbrica v ista, formada per maó calat de
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius
contigus, deix ant queix als per facilitar posteriorment la trav a amb la nov a fàbrica, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces maneja-
bles. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu inclou el desmuntatge prev i dels marcs i de les fulles de la fusteria, dels
accessoris i dels mecanismes elèctrics ex istents, per a la sev a posterior reposició, però no inclou el muntatge i
desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

mo113 0,709 h   Peo ordinari construcció 20,46 14,51

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FFQ010       m²  Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó

Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totx ana), per rev estir, 29x 14x 7 cm,
amb junts horitzontals i v erticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels env ans a realitzar. Marcat en els pilars dels niv ells de referència gene-
ral de planta i de niv ell de pav iment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i aniv ellació
de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per fila-
des a niv ell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i en-
v ans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar can-
tonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueix in, estan inclo-
sos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueix in,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

mt04lcc010b  24,000 U   Maó ceràmic buit (totx ana), per rev estir, 29x 14x 7 cm, per a ús e 0,16 3,84

mt08aaa010a  0,004 m³  Aigua.                                                          1,50 0,01

mt09mif010cb 0,014 t   Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c 30,98 0,43

mq06mms010   0,052 h   Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, sub 1,73 0,09

op00amo010   1,000     Mola o radial.                                                  0,00 0,00

mo021        0,499 h   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            24,50 12,23

mo114        0,266 h   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.          20,46 5,44

%0200        2,000 %   Medis aux iliares                                                22,00 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

C04RQ01      pa  Realització de cales per a comprovacions en tancaments          

Realització de calesa la obra  si la DF ho considerés oportú per a realitzar v erificacions sobre hipòtesis de projecte.
Partida a justificar a la DF. Inclou restitució dels elements afectats

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIONS I  AILLAMENTS 
NI4RQ01 m2  Impermeabilització positiva monocomponent MS-Flexfolie 

Subministrament i aplicació de membrana contínua mitjançant sistema monocomponent MS-Flex folie, de densitat
1,4 a 1,5 g / cm³, v iscositat 26.000 mPa · s, de consistència líquida, resistència a tracció de 2,0 N / mm², lliure de
dissolv ents , altament elàstic> 500%, amb capacitat de pontejo d'esquerdes, basat en tecnologia de l'polímer MS
amb capacitat capil·lar d'absorció d'aigua 0.004 kg / m².h05. Aplicable en dues capes sobre substrats secs o lleu-
gerament humits. Estable a raigs UV i adequat per a interiors i ex teriors, resistent a el trànsit de v ianants ocasional,
hidròlisi, sals i molt baix es temperatures.

mt15bas240a 0,200 kg  Rev estiment continu elàstic impermeabilitzant monocomponent  222,00 44,40

mt15pik100b 1,400 m²  Malla de fibra de v idre. 1,43 2,00

mo032 0,250 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 24,50 6,13

mo070 0,250 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 21,75 5,44

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 58,00 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

NHI010 m2  Cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel 

Subministrament i aplicació de cortina per injecció en maçoneria, sistema Köster Injection Gel G4 o equiv alent, de
gel acrílic elàstic de molt baix a v iscositat 4 mPa.s, amb certificació per a dipòsits d'aigua potable, aplicat sota pres-
sió, incloent instal·lació de superpackers adequats segons el camp de aplicació.
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions. Col·locació dels
broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i del segellat super-
ficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del rev estiment ex istent ni la realització del rev esti-
ment posterior.

mt09dmr030b 50,000 l Gel acrílic de baix a v iscositat per a injecció de cortina i per 9,25 462,50

mq06eim050 1,500 h Equip per a injeccions d'hidrofugant, amb filtres d'alta pressió 9,20 13,80

mo032 1,500 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 24,50 36,75

mo070 1,500 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 21,75 32,63

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 545,70 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

NHI0101 m   Tractament d'humitats per capil·laritat en murs de maçoneria 

Barrera horitzontal contra humitat ascendent per a murs de pedra mitjançant Resina sintètica de molt baix a v iscosi-
tat M 279 KÖSTER CRISIN 76 Concentrate o equiv alent injectada al mur a una altura duns 10 cm (anant a buscar
la junta de morter) i una profunditat duns 55 cm corresponents al gruix  del mur  5 cm
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions. Col·locació dels
broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i del segellat super-
ficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superficie realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del rev estiment ex istent ni la realització del rev esti-
ment posterior.

mt09dmr030b 2,400 l Gel acrílic de baix a v iscositat per a injecció de cortina i per 9,25 22,20

mq06eim050 1,449 h Equip per a injeccions d'hidrofugant, amb filtres d'alta pressió 9,20 13,33

op00tal010 1,500 Trepant. 0,00 0,00

mo032 1,500 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 24,50 36,75

mo070 2,000 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 21,75 43,50

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 115,80 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

NHI01012 * m   Tractament d'humitats per capil·laritat en murs de maçoneria o d

Barrera horitzontal contra humitat ascendent per a murs de pedra mitjançant Resina sintètica de molt baix a v iscosi-
tat M 279 KÖSTER CRISIN 76 Concentrate o equiv alent injectada al mur a una altura duns 10 cm (anant a buscar
la junta de morter) i una profunditat duns 55 cm corresponents al gruix  del mur  5 cm
Inclou: Replanteig i realització de les perforacions en la base del mur. Neteja de les perforacions. Col·locació dels
broquets i segellat superficial de les perforacions. Injecció de la beurada. Retirada dels broquets i del segellat super-
ficial. Reblert de les perforacions. Neteja de les restes generades.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou l'eliminació del rev estiment ex istent ni la realització del rev esti-
ment posterior.

mt09mor020a 0,002 m³  Morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, tipus M 144,10 0,29

mt09dmr030b 0,075 l Gel acrílic de baix a v iscositat per a injecció de cortina i per 9,25 0,69

mt09dmr040b 0,001 kg  Morter cimentós fluid. 0,81 0,00

mq06eim050 1,449 h Equip per a injeccions d'hidrofugant, amb filtres d'alta pressió 9,20 13,33

op00tal010 1,000 Trepant. 0,00 0,00

mo032 1,565 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 24,50 38,34

mo070 3,131 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 21,75 68,10

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 120,80 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS

NI4RQ02 m2  Impermeabilització negativa monocomponent NB1 Grey 

Subministrament i aplicació d'impermeabilització negativ a en parament v ertical, amb el sistema Köster NB1 gey
d’impermeabilització mineral amb agents de cristatlització subsecuents W 221 KÖSTER NB1 Grey  o equiv alent re-
sistents a pressió de = 130 m columna d’aigua. Recomanable per al costat positiu i la impermeabilització de costat
negatiu. Per a la impermeabilització d’àrees nov es de construcció i restauració per ex emple, en impermeabilització
de sòlids i dipòsits d’aigua. Inclou imprimació per substrats minerals  KÖSTER Poly sil TG 500 o equiv alent abans
de la impermeabilització amb beurades d'impermeabilització cimentoses a base de polímer / silicat de baix a v isco-
sitat. En el cas de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza durant la preparació de l'substrat per tal d'endurir
el substrat i immobilitzar les sals, per posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració.

mt15bas240a3 0,200 kg  imprimació per substrats minerals      3,50 0,70

mt15bas240a2 3,000 kg  Beurada mineral impermebilizant resistent a sulfats 12,73 38,19

mo032 0,350 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 24,50 8,58

mo070 0,350 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 21,75 7,61

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 55,10 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

NI4RQ03      * m2  Imprimació per substrats minerals abans de la impermeabilització

Subministrament i aplicació d'imprimació per substrats minerals  KÖSTER Poly sil TG 500 o equiv alent abans de la
impermeabilització amb beurades d'impermeabilització cimentoses a base de polímer / silicat de baix a v iscositat.
En el cas de restauració de maçoneria, el producte s'utilitza durant la preparació de l'substrat per tal d'endurir el
substrat i immobilitzar les sals, per posteriorment instal·lar un arrebossat de restauració.

mt15bas240a3 0,200 kg  imprimació per substrats minerals 3,50 0,70

mo032 0,250 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 24,50 6,13

mo070 0,250 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 21,75 5,44

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

NDM010 m²  Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la se

Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny , per la sev a cara ex terior, amb làmina drenant i filtrant d'es-
tructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió
150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²; col·locada amb
cav alcaments, amb els nòduls contra el mur prèv iament impermeabilitzat, fix ada amb rosetes (2 u/m²). Inclús perfil
metàl·lic per a acabat superior.
Inclou: Realització de treballs aux iliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i pre-
paració de la superfície. Col·locació de la làmina drenant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte, inclo-
ent els lliuraments i els solapes.

mt14gdo010a 1,100 m²  Làmina drenant i filtrant d'estructura nodular de polietilè d'al 1,51 1,66

mt15pao010a 2,000 U   Roseta, per a fix ació de làmina drenant. 0,02 0,04

mt15pao020a 0,300 m   Perfil d'acabament.      1,87 0,56

op00tal010 1,000 Trepant. 0,00 0,00

op00ato010 1,000 Tornav ís. 0,00 0,00

mo029 0,198 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 24,50 4,85

mo067 0,198 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 21,75 4,31

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

ASD010 m   Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'

Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el fons de la qual es
disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'ex terior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranu-
rat al llarg d'un arc de 220° a la v all del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix , en forma de
bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb grav a filtrant sense classificar. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament. Ex ecució del
reblert env oltant. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment ex ecutada segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou l'ex cav ació ni el reblert principal.

mt10hmf010Mm 0,066 m³  Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 64,13 4,23

mt11tdv 015g 1,020 m   Tub ranurat de PVC de doble paret, l'ex terior corrugada i la int 13,27 13,54

mt11ade100a 0,005 kg  Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access 9,97 0,05

mt01ard030b 0,418 t  Grav a filtrant sense classificar. 9,50 3,97

au00auh040 1,000 Vibrador de formigó, elèctric. 0,00 0,00

mo020 0,174 h Oficial 1ª construcció. 24,50 4,26

mo112 0,348 h Peó especialitzat construcció. 21,15 7,36

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 33,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C07 REVESTIMENTS 
RFR010 m²  Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, 

Aplicació manual de dues mans de pintura de resina de silicona, color blanc, acabat mat, tex tura llisa, la primera
mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua, (rendiment: 0,15 l/m² cada mà);
prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a base de copolímers acrílics i silox ans a emulsió
aquosa, sobre parament de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat prev i del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació
de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix  cri-
teri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte, amb el
mateix  criteri que el suport base.
Criteri de v aloració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin v eure's afectats du-
rant els treballs i la resolució de punts singulars.

mt27pfs030b 0,075 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de copolímers acrílic 10,09 0,76

mt27pri010r 0,300 l Pintura per a ex terior, a base de resines de silicona i dissolv e 11,63 3,49

op00tal020 1,000 Trepant amb batedora. 0,00 0,00

mo038 0,110 h Oficial 1ª pintor. 24,50 2,70

mo076 0,110 h Ajudant pintor. 21,75 2,39

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C09 ENVIDRAMENTS 
LVC010 m²  Doble envidriament Lwe seguretat 4+4/12/3+3 

Doble env idriament de baix a emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/12/3+3, conjunt format per v idre ex terior la-
minar de baix a emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de v idre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 12 mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per dues llunes de v idre de 3 mm, unides mitjançant una làmi-
na incolor de butiral de poliv inil; espessor total 28 mm, fix at sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolza-
ment perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Seny alització de les fu-
lles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte, sumant,
per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per ex cés cadascuna de les sev es arestes a múl-
tiples de 30 mm.

mt21v eg025ggl 1,006 m²  Doble env idriament de baix a emissió tèrmica i seguretat (laminar 150,94 151,85

mt21v v a015a 0,580 U   Cartutx  de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A a 5,77 3,35

mt21v v a021 1,000 U   Material aux iliar per la col·locació de v idres.      1,26 1,26

mo055 0,394 h Oficial 1ª v idrier. 26,46 10,43

mo110 0,394 h Ajudant v idrier. 23,49 9,26

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 176,20 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

LVC0102 m²  Doble envidriament Lwe seguretat 3+3/12/3+3 

Doble env idriament de baix a emissió tèrmica i seguretat (laminar), 3+3/12/3+3, conjunt format per v idre ex terior la-
minar de baix a emissió tèrmica 3+3 mm compost per dues llunes de v idre de 3 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de poliv inil cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 12 mm, i v idre interior laminar 3+3 mm compost per dues llunes de v idre de 3 mm, unides mitjançant una làmi-
na incolor de butiral de poliv inil; espessor total 28 mm, fix at sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolza-
ment perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Seny alització de les fu-
lles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent
en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte, sumant,
per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per ex cés cadascuna de les sev es arestes a múl-
tiples de 30 mm.

mt21v eg025gg2 1,006 m²  Doble env idriament de baix a emissió tèrmica i seguretat (laminar 149,94 150,84

mt21v v a015a 0,580 U   Cartutx  de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A a 5,77 3,35

mt21v v a021 1,000 U   Material aux iliar per la col·locació de v idres.      1,26 1,26

mo055 0,394 h Oficial 1ª v idrier. 26,46 10,43

mo110 0,394 h Ajudant v idrier. 23,49 9,26

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 175,10 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL G01 GESTIÓ DE RESIDUS 
GRA0102 U   Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb conte-
nidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'o-
bra o centre de v alorització o eliminació de residus. També serv ei de lliurament, lloguer i recollida en obra del con-
tenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Pro-
jecte.

mq04res010dda 1,000 U   Càrrega i canv i de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de mes 77,76 77,76

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 77,80 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

GRA010 U   Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construc

Transport de residus inerts v itris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abo-
cador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de v alorit-
zació o eliminació de residus. També serv ei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Pro-
jecte.

mq04res010fda 1,000 U   Càrrega i canv i de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de res 60,06 60,06

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 60,10 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

.      

GRB020 m³  Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de 

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o
centre de v alorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el v olum de residus realment entregat segons especi-
ficacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou el transport.

mq04res025ca 1,000 m³  Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de 15,40 15,40

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 15,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

GRB0202 m³  Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts vitris produï

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts v itris produïts a obres de construcció i/o demolició, en aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de v aloritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el v olum de residus realment entregat segons especi-
ficacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou el transport.

mq04res025ea 1,000 m³  Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts v itris produï 13,10 13,10

%0200 2,000 %   Medis aux iliares 13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

1 de maig de 2021  Pàgina 9



QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL SS1 SEGURETAT I SALUT  
SS101 1 Segutretat i Salut 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS
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DC 1 Plec de condicions 
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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. 
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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 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la 
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un 
gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos 
tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a 
aquesta. 
Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de 
seguretat respecte als confrontats. O per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o 
amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment 
de colꞏlapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instalꞏlacions 
etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les 
seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de 
complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 
personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs 
d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, 
es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o 
ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment 
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flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o 
ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de 
diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, 
requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges 
i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. 
Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, 
arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 
progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instalꞏlacions. Es reconeixeran 
també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució 
com són l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no 
s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin 
ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de 
paràsits). 
Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així 
com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts 
no enderrocades.  
Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres 
persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant 
la instalꞏlació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instalꞏlació de 
xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements 
propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; 
Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, 
mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar 
excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, 
etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment 
d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les 
mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure 
sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, 
a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb 
això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de 
materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla 
de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà 
planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà 
a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular 
enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui 
bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre 
aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i 
s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte 
d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves 
existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà 
que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint 
sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals 
sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès 
o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i 
resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del 
seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La 
bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a 
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màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a 
l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà 
d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, 
com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran 
d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues 
amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin 
veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin 
haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si 
s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport 
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta 
funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, 
distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 
indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 
manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, 
sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 
instalꞏlació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que 
han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest 
efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà 
al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les 
runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls 
durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients 
tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per 
cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instalꞏlacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc 
dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests 
i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, 
llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc 
de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o 
paraments exteriors de tancament s'instalꞏlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades 
i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa 
vigent en matèria d’instalꞏlació com en totes les mesures de protecció colꞏlectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 
escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es 
trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que 
es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, 
en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà 
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abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es 
retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la 
volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements 
estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 
símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos 
excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la 
forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva 
resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de 
màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre 
paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 
s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements 
mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de 
l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin 
les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs 
en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per 
tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la 
presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es 
retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de 
dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els 
envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en 
conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada 
posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del 
parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin 
produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de 
les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com 
l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir 
una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
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Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot 
això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de 
la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en 
les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà 
els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es 
procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva 
brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i 
finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que 
produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi 
referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones 
on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran 
gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de 
rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats 
per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de 
fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, 
que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's 
les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com 
soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric 
de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 
seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia 
d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb 
restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en 
els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el 
començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 
que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o 
rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
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Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta 
unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el 
preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, 
s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per 
això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instalꞏlacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena 
de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que 
siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada 
i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació 
tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta 
en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de 
compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C 
punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-
C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, 
amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de 
la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, 
barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la 
superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB 
SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la 
selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
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Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, 
el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà 
el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i 
llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones 
de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la 
D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de 
moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa 
obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o 
constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra 
no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, 
ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor 
solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB 
SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, 
Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. 
Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació 
amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
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 
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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  Envidrament  
 
1.1.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paralꞏleles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les 
obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès 
amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, 
acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres 
revestits amb capes d’òxids metàlꞏlics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre 
semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris 
utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paralꞏleles. Vidre de baixa emissió: incolor, 
tractat superficialment per una cara amb òxids metàlꞏlics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per 
radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàlꞏlics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàlꞏlics estables. Vidre de protecció solar: incolor, 
de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una 
alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la 
massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de 
la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions 
mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas 
de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i 
ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està 
definida per un perfil separador, generalment metàlꞏlic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat 
està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la 
cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la 
transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del 
vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant 
una capa metàlꞏlica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàlꞏlics estables, no 
deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. 
Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, 
pel que és obligada la seva colꞏlocació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els 
següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i 
anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o 
gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàlꞏlics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils 
de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o 
separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes 
d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes 
elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. 
S’ha de colꞏlocar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o 
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metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre 
és reflector, la superfície reflectora ha d'anar colꞏlocada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de colꞏlocar sobre tancaments 
amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva colꞏlocació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més 
prima es colꞏlocarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàlꞏliques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, colꞏlocant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals 
especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt 
esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent 
del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàlꞏlics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàlꞏlics, 
ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàlꞏlics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàlꞏlics 
o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un 
cèrcol auxiliar de fusta o metàlꞏlic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el 
bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de 
dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una 
distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes 
preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de 
galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); 
Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies 
perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 
18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb 
cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals 
de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la colꞏlocació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se 
fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres colꞏlocats a 
l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia 
lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes 
químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes 
al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb 
vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors 
a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà 
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors 
a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més 
gruixuda no s'ha colꞏlocat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Colꞏlocació correcta dels tascons, amb 
tolerància en la seva posició ± 4 cm. Colꞏlocació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació 
del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de colꞏlocar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 
mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, 
Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i 
massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, 
etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 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. 
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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.  

  
  
1.1 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. 
  
1.2 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 
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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 
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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 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines 
sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. 
S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per 
un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; 
arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la 
Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, 
amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries 
perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins 
a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini 
lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, 
Aigua, Calç i Àrids. 
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 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós 
quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a 
iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a 
més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran colꞏlocat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres 
elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a 
evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb 
força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el 
mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als 
paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del 
revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
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En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: 
Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 
1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. 
Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix 
no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix 
total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - 
sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 
1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el 
remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no 
serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior 
del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del 
arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter 
manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no 
superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró 
d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que 
s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, 
com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa 
de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues 
minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, 
prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de 
posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor 
del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, aquesta haurà de situar-se en el 
centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una 
malla metàlꞏlica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana 
dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat 
(parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): 
Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha 
de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 
2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en 
paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, 
o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent 
orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues 
celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran 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. 
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Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, 
la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar 
el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els 
nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran 
els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 
mitjançant raspall metàlꞏlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons 
de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una 
mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del 
maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport 
sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlꞏliques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàlꞏliques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans 
d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. 
Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, 
falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s 
d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
Llistat de certificats que es demanen: 
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MATERIALS REQUISITS 

IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS   

Impermeabilitzacions líquides Marcatge, certificat i declaració CE 

 Certificació de Control de la Producció en 

Fàbrica  

 
Homologació pel fabricant del personal 

d’aplicació 

Impermeabilitzacions per injecció Marcatge, certificat i declaració CE 

 
Certificació de Control de la Producció en 

Fàbrica  

 
Homologació pel fabricant del personal 

d’aplicació 

REVESTIMENTS   

Pintures  Certificat CE 
 

Marcatge CE 
 

Certificat col·locadors 
 

Especificacions de les característiques tècniques 
 

 complementàries al marcatge CE 

ENVIDRAMENTS   

Vidres laminars Marcatge CE 
 

Declaració CE 
 

Especificacions de les característiques tècniques 
 

 complementàries al marcatge CE 

 
 
 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
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- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te 
un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 
-  

Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
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- Control de qualitat del muntatge 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
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a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions 

de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
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- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). 

La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
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- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
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Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 
residuals. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 
Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
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- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- 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. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS
SOLARS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

pannells solars. 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 

de Agua Caliente Sanitaria”. 

Barcelona ,  3 de maig de 2021 

Gerard Torrent Izquierdo 

Signat 



DC 3 Estudi bàsic de seguretat i salut 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Reforma i rehabilitació 

Emplaçament: 
C/. Raval, 2.  Talamanca 08278, Barcelona 

Superfície construïda: 
229 m2 

Promotor: 
Ajuntament de Talamanca 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Gerard Torret Izquierdo 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Gerard Torret Izquierdo 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
desnivell 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Roca 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Casc urbà  

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
no afecta 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
carrer peatonal 

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions 
fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, 
quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de 
fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà 
les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 



• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra es vetllarà per: 

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

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

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

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 
fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

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

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 
més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos 
derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica 
que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui 
a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la 
seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  



• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o 
als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de 
qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

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

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

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

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

• Altres  



Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Fallides de recalços  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes de pals i antenes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  



Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

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

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS 
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

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

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

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

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

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  



• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació 
del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als 
operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

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

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

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

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a 
les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

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

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

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

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, 
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de 
vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

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

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

 



6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la 
situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar 
actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur responsabilitat i 
exclusivament per a treballs propis.  

 

https://www.arquitectes.cat/ca/content/llistat-de-normativa-de-seguretat-i-salut
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

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

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                      
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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