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o Introducció a la col"lecció de solucions constructives

Aquesta publicació és la primera d'una Ilarga serie que I'ITEC empren per tal de complir el seu objectiu
fundacional d'aportar les eines necessaries per a col. laborar en la optimització del procés productiu
del sector de la construcció. La intenció fonamental d'aquesta publicació és d'objectivar una serie de
solucions constructives, que cobreixin un ambit de la construcció com més ampli millar, i d'acompanyar-
les amb una definició exacta i una analisi precisa del seu costo L.:aproximació a aquest ambiciós objec-
tiu comen9a amb aquesta publicació sobre fa9anes, pero la col.lecció mereix una introducció generica,
que es fa a continuació.

Les solucions constructives el "Banc de dades»

Les solucions constructives que s'inclouen en aquesta publicació formen part del BEDEC -Banc Es-
tructurat de Dades sobre Elements Constructius-, de I'ITEC. Aquest Banc és una estructura on s'orga-
nitzen els elements constructius des del material més senzill fins a I'obra acabada més complexa, din-
tre de set nivells generics.

Els tres més baixos són els que habitualment formen els pressupostos detallats de les obres: els mate-
rials simples, els compostos i les partides d'obra. Aquests tres nivells són I'objecte fonamental deis
Quadres de Preus que I'ITEC publica cada any. Per contra, la publicació que teniu a les mans s'ocupa
deis nivells quart i cinque, que es formen a partir de la combinació deis anteriors.

El quart nivell, (CCS), engloba tot allo que tradicionalment s'anomenen detalls constructius, és a dir,
els conjunts de partides d'obra capaces de solucionar un problema constructiu concreto Diferentment
d'allo que passa amb les partides d'obra, en aquest quart nivell ja intervé el disseny, pero es tracta
d'un disseny constructiu generic, no vinculat a cap formalització.

El nivell cinque, (CCC), esta ocupat per la solució constructiva completa, amb els diversos detalls que
la formen. Aquest nivell correspon ja plenament a una formalització de I'espai constructiu. Cada projec-
te ha de tenir una combinació específica de metres quadrats de tram central, uns metres lineals con-
crets d'encontre amb sastres, unes unitats de Ilinda, etc., per tal de resoldre tata la fagana.

El fet que, per a ter intel.ligible I'exposició, es representi aquest cinque nivell per un detall que sovint
correspon al tram central pot crear confusions. Tanmateix, cal pensar que el cinque nivell és el conjunt
de tots els detalls en una solució constructiva determinada.

Criteris de selecció de les solucions constructives

Per a cada part d'una construcció (la fa<;:ana, la coberta, I 'estructura, etc.), que en el Banc de Dades
s'anomena un subsistema, s'han seleccionat les solucions que es publiquen d'acord amb tres criteris:

La quotidiane"itat
La majoria de les solucions que s'han escollit pertanyen al domini de la construcció quotidiana.

La qualitat
Totes les solucions compleixen uns nivells mínims de qualitat. Algunes d'elles, a causa de l'esfor9 que
s'ha fet per a incloure els casos més convencionals, només s'han d'utilitzar en contextos molt concrets.

La contemporane"itat
Algunes solucions ja esbossen les línies d'evolució que es comencen a utilitzar a la practica.
els casos, I'exigencia de qualitat es fa a partir de les perspectives tecniques més usuals.

en tots

Ús d'aquesta col"lecció en el procés de disseny

La utilització més important d'aquesta col.lecció de manuals és la de I'assistencia en el procés de dis-seny, 
ja que ofereix una col.lecció de solucions entre les quals es pot escollir la més idónia per a cada

projecte concreto La informació tecnica que acompanya cada solució i I'avaluació de la mateixa aporten
els elements necessaris al procés de decisió.
Si alguna de les solucions d'aquest repertori és I'adequada al problema que es planteja, el projecte
es beneficiara deis avantatges de la qualitat óbjectivada, de la varietat de detalls previstos, de la des-
cripció detallada, etc., que aquesta publicació aporta.
Fins i tot en el Gas que cap de les solucions publicades no respongui exactament a les necessitats delprojecte, 

aquest text representara sempre una ajuda valuosa per a redactar-lo.



La redacció deis documents contractuals

0.4

Si s'adopten algunes de les solucions que aquí es presenten, queden resolts gairebé tots els proble-
mes de redacció deis documents contractuals pel que fa a aquesta part del projecte. En efecte, aquesta
publicació aporta, no 5015 la descripció completa, detallada i inequívoca de totes les característiques
de cada solució, sinó també la descomposició en les partides d'obra que la componen. I aixo, no no-
més pel que fa referencia al tram central de la solució adoptada, sinó també per a cadascuna de les
solucions deis encontres.

D'altra banda, I'ITEC també ha posat a punt un conjunt de Plecs de Condicions de Partides d'Obra
que assegura la redacció correcta deis plecs, en previsió de qualsevol ambigüitat descriptiva o de qual-
sevol problema d'interpretació en el control de I'execució. Així queda plenament assegurada la garan-
tia d'una relació estricta i biunívoca entre el cost i la qualitat.

L'actualització de preus de cada solució0.5

Aquesta publicació preveu uns espais en blanc en la formació del preu per tal de facilitar I'aplicació
de preus diferents, per tal de personalitzar el preu final i, sobretot, per a actualitzar els preus a partir
de les quantitats d'intervenció i de les futures publicacions deis Quadres de Preus de I'ITEC. Efectiva-
ment, totes les partides d'obra que s'utilitzen en aquesta publicació formaran part de les actualitza-
cions previstes deis Quadres de Preus, ja ben coneguts.

Els usuaris que disposin d'un micro-ordinador PC-compatible amb sistema operatiu MS-DOS, versió
3.1 o posteriors, podran obtenir directament de I'ITEC un fitxer anual d'utilització de preus en disquet
magnetic de 51/4 o de 31/2, a escollir.

0.6

L'ús informatic d'aquestes solucions i la seva relació amb el COST IITEC

La necessitat de mantenir la vigencia de la informació continguda en la Col'lecció, més enlla deis natu-
rals canvis de preus, ens ha fet decidir per la utilització d'una senzilla eina informatica accessible a
qualsevol persona que disposi d'un deis molts micro-ordinadors PC-compatibles que existeixen i que
cada cap són més populars i més coneguts. El lector d'aquesta obra trabara, juntament amb la Iletra
impresa, un disquet amb les dades alfanumeriques de les solucions que conté aquest manual. Amb
el primer volum de la col'lecció, Tancaments Primaris, FAQANES 1, es Iliura també un modul de consul-
ta que permet la consulta i la impressió selectiva de les solucions i I'actualització deis preus. Es poden
adquirir copies saltes del modul de consulta al Servei de Promoció de Productes Informatics de I'ITEC.

Cal ;enir en compte que la codificació de les partides d'obra que hi ha al peu deis dibuixos d'aquesta
publicació esta formada per deu dígits. Si anul.leu el segon i el dese, obtindreu el codi de les partides
deis Quadres de Preus, de les Condicions Thcniques i del COST/ITEC de I'ITEC.

Funcions del modul de consulta

El modul de consulta permet les funcions següents:
1. La consulta deis CCS continguts en qualsevol de les publicacions de la col.lecció.
2. La impressió total o parcial de les dades alfanumeriques de les solucions constructives de cada

publicació.
3. Lactualització deis preus mitjanc;ant la renovació periodica del fitxer de preus, que I'ITEC proporcio-
nara en format magnetic.

Requeriments Hardware

El modul de consulta i els fitxers de dades corresponents s'hauran d'instal'lar en disc duro Per contenir
el modul de consulta i el fitxer d'una sola publicació és necessari disposar, com a mínim, de I'espai
d'1 Megabyte en el disc duro Cada nova publicació que s'afegeixi representara aproximadament uns
500 Kbytes addicionals. (Es podra consultar cada cas en particular si es desitja més precisió).

El modul de consulta corre en 256 Kbytes de memoria central i no requereix cap placa de grafics ni
monitor en color.

Instal"lació del modul de consulta

Juntament amb els disquets hi ha les instruccions per a la instal'lació del modul de consulta,



Metode expositiu1

els detalls per desenvoluparLes solucions constructives1.1

En aquestes publicacions intervenen conceptes, com és ara, solució constructiva, detalls per desenvo-lupar, 
detall obert o detall tancat. Aquests conceptes es relacionen entre ells per mitja de I'estructura

del Banc de Dades.

La manera de resoldre una part determinada d'una construcció amb tots els seus detalls s'anome-
nara Solució Constructiva. Així, per exemple, són solucions constructives tots els detalls que regalen
una fagana recolzada de bloc de morter, o bé una coberta inclinada de teula arabiga, amb envanets

i solera.

Els diversos punts que queden per resoldre en un subsistema s'anomenaran detalls per desenvolupar.Així, 
en el Subsistema de Cobertes es parlara de tram central, d'encontre amb un parament vertical,

d'encontre amb xemeneia, de desguas central, de junts de deformació, etc.

Les solucions constructives i els detalls per desenvolupar permeten agrupar i ordenar el gran nombre
de detalls que poden intervenir en un subsistema.

Aquests detalls per desenvolupar es poden presentar com a detalls oberts o detalls tancats.

Un detall obert és aquell en que el disseny constructiu queda resolt, pero en canvi hi queden sense
tancar algunes característiques, com és ara, els gruixos, les dosificacions, el color, I'acabat, etc., la de-
finició deis quals no altera la representació grafica del detall.

En canvi, quan s'estableixen clarament aquestes característiques secundaries es tracta d'un detall
tancat, és a dir, un detall en que, tots els elements que hi intervenen, queden definits i tancats uní-

vocament.

El detall tancat és el que normalment s'entén com a detall constructiu, amb tots els seus gruixos i quali-tats. 
El detall obert equival a una agrupació de detalls tancats que tenen un mateix disseny constructiu,

en els quals, pero, queden sense resoldre algunes característiques secundaries, com poden ser els
gruixos, la dosificació, el color, etc., i el camp de variació respectiu,
Lexemple següent pot il'lustrar I'aplicació deis conceptes anteriors.

Solució constructiva

Detall per desenvolupar

Detall obert

Fagana recolzada de bloc de mortero

La Ilinda.

El detall de la Ilinda amb peces en forma de U de morter i fo!migó
armat, sense definir-ne les característiques, com les textures, el co-
lor, les qualitats i els gruixos.

El mateix detall, amb la descripció completa de totes les seves ca-

racterístiques.
Detall tancat

El nombre de detalls per desenvolupar varia entre un subsistema i un altre. En els subsistemes més
complexos, com és el Gas deis tancaments (tancaments secundaris), pot arribar a 30. En subsistemes
com els de fa<;:anes (tancaments primaris), i de cobertes, oscil'la al voltant deis 15 detalls. La necessitat
de distingir les diverses solucions constructives entre elles obliga a considerar una serie d'aspectes
que, molt sovint estan concentrats en un deis detalls per desenvolupar i, en alguns casos, en més d'un.
En els subsistemes més importants dintre de la construcció, com les fa<;:anes (tancaments primaris),
les cobertes i els sastres, el detall del tram central recull els aspectes que defineixen cada solució cons-

tructiva.
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Configuració d'aquestes publicacions

Cada una de les publicacions d'aquesta col'lecció es dedica a un subsistema, per exemple: les fa<;a-
nes (tancaments primaris), les cobertes, els sastres, etc. En el Gas de subsistemes molt complexos,
probablement apareixera més d'una publicació, per tal de donar-ne una informació més completa.
Cada publicació se subdivideix en capítols, cada un deis quals estudien les diverses solucions cons-
tructives del subsistema. Cada solució constructiva, al seu torn, és a dir, cada capítol, conté un o més
detalls oberts de cada detall per desenvolupar. Caldra comen<;ar pel tram central, sempre que existeixi,
i continuar, tot seguit, per la resta de detalls oberts.

Com es pot observar a la figura 1, cada detall obert ocupa una pagina sencera delllibre. Després de
cada detall obert, apareixen diversos textos que el defineixen completament, és a dir, que el convertei-
xen en un nombre igual de detalls tancats, tal com es pot apreciar a la figura 2.

Els elements que formen els detalls oberts i els detalls tancats s'expliquen detingudament en els apar-
tats següents.

Així, doncs, cada capítol conté: Una introducció. Un cos principal, amb detalls oberts i detal1s tancats.

La introducció esta formada per una memoria tecnica de la solució constructiva, una perspectiva i uns
quadres que resumeixen les opcions que s'estudien de cada detall obert. La perspectiva reflecteix els
diversos detalls oberts que intervenen en la solució constructiva.

La figura 3 correspon al quadre-resum d'opcions del tram central de la figura 1. A la figura 2 apareixen
els detalls tancats que corresponen a les primeres opcions del quadre.
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1.3 Els detalls oberts

Dintre I'estructura del Banc de Dades, un detall obert és un conjunt de partides d'obra obertes, que
s'articulen d'acord amb unes Ileis constructives, per tal de resoldre un problema constructiu concreto
(Vegeu I'exemple de la figura 1).

Un detall obert esta format, basicament, per una definició, una representació grafica, un conjunt de
partides d'obra obertes i una taula de característiques secundaries, amb els seus camps de variació.
A més, també comporta una unitat, un criteri d'amidament i un cadí d'identificació, que s'explicaran
més endavant.

La definició descriu el detall i el diferencia d'altres opcions constructives possibles.

La representació grafica reflecteix la resolució del problema constructiu i deixa obertes totes les carac-
terístiques secundaries que hi poden intervenir, sense variar el disseny constructiu del detall. Al marge
deis dibuixos hi ha unes referencies. Quan _aquestes referencies estan emmarcades, corresponen a
les diverses partides d'obra que formen el detall constructiu, la descripció del qual es traba al peu deldibuix. 

Les referencies que no estan emmarcades subministren una informació complementaria que
no repercuteix en les partides d'obra. Per exemple: relacions amb d'altres subsistemes, materials, etc.

Les partides d'obra obertes formen la base d'una descomposició generica que permet de resoldre qual-
sevol opció tancada.

La taula de característiques secundaries és la Ilista de les característiques que poden intervenir en un
detall sense alterar-ne el dibuix i el camp de variació. Aquesta taula permet, generalment, d'obtenir
un gran nombre de detalls tancats. En aquestes publicacions només s'utilitza una petita mostra d'aquestataula, 

segons una selecció que queda reflectida en els quadres-resum de les opcions tancades de cada
detall obert. (Vegeu la figura 3).

1.4 Els detalls tancats

Un detall tancat és el que té totalment definides lotes les característiques, tant les fonamentals de dis-
seny constructiu com les secundaries. (Vegeu la figura 2).

Un detall tancat s'obté quan es fixen les característiques secundaries d'un detall obert. Basicament,
consta d'una definició i d'una descomposició, amb un preu. A més, també té un codi identificador.

La definició es compon de dos nivells: el del detall obert al qual va associada, i el de la descripció
de les característiques secundaries d'aquest mateix detall, que permet de diferenciar-lo d'altres detallstancats.

La descomposició consta d'una Ilista de les partides d'obra tancades que intervenen en el detall, amb
la referencia a la representació grafica, a la definició i amb la quantitat unitaria d'intervenció. Tots aquests
conceptes permeten d'obtenir el preu del detall tancat.

A I'exemple de la figura 2 es poi veure que apareixen en blanc els elements sotmesos a revisió periódi-
ca, és a dir, els preus de les partides d'obra i el producte de multiplicar aquests mateixos preus per
les seves respectives quantitats unitaries. En els disquets que s'adjunten a la publicació, aquesta infor-
mació quedara definida, juntament amb els codis que identifiquen les partides d'obra que intervenen
en la descomposició com a pertanyents al BEDEC.

1.5 Criteris d'amidament

Normalment, cada punt que s'ha de detallar té una unitat d'amidament, per exemple, en el Gas de les
Fac;anes, Tancaments Primaris, el tram central per m2, les Ilindes per unitats (u), el junt de dilatació
per m, etc.

Cada detall obert té una unitat i un criteri d'amidament. No obstant aixo, que és diferent del Gas de
les partides d'obra, pot succeir que d'un detall obert no en derivi cap preu, pel fet que, segons el criteri
d'amidament que s'ha aplicat, el cost de I'execució s'inclogui en un altre detall de la mateixa solució
constructiva.

Per exemple, en el Gas deis detalls de brancals i ampit del volum de Fac;anes 1, Tancaments Primaris,
el preu esta inclos en el detall del tram central. Aixo, pero, no es pot pas considerar generalitzable
a tots els detalls de brancals i d'ampits. Cada detall obert del mateix punt que cal detallar té un criteri
de definició propi, adequat a les seves característiques constructives.

També pot succeir que en un detall no coincideixi el criteri d'amidament d'alguna de les seves partides
d'obra amb la del mateix detall. Per aquesta raó, es poden presentar petites diferencies segons si la
mateixa estimació pressupostaria es realitza per detalls o per partides d'obra.



1.6 La codificació utilitzada

Per tal que resulti més clara aquesta publicació i la seva utilització posterior, s'ha utilitzat una codifica-
ció natural ordinal, composta de tres apartats, diferenciats segons I'ordre següent:e

Q)

~'"
-~
-5
E
~

Un dígit indicador de la solució constructiva, de
cada publicació.

al 9 com a maxim, que dependra del contingut de

Dos dígits indicadors del detall constructiu obert, del 01 al 99 com a maxim, el valor deis quals depen
de la solucíó constructiva que s'adopti. Sempre van precedits del dígit indicador de la solució construc-
tiva a la qual pertanyen.

Dos dígits indicadors del detall constructiu tancat, del 01 al 99 com a maxim, ja que la selecció realitza-
da depen del detall constructiu obert que s'hagi adoptat. Aquests dígits sempre van precedits deis indi-
cadors del detall constructiu obert del qual procedeixen i deis de la solució constructiva a la qual per-tanyen.

1.7 Resum de la nomenclatura

Subsistema:

Conjunt de solucions constructives que permet de resoldre elements constructius amb un mateix ob-
jectiu funcional. Per exemple, les fac;anes, tancaments primaris; els revestiments; I'estructura; els fona-
ments; etc.

Solució constructiva:

Cada una de les maneres de resoldre tecnicament un subsistema. Per exemple, la solució de coberta
invertida, acabada amb una capa de grava, dintre del subsistema de cobertes planes.
En la terminologia del Banc de Dades s'anomena Conjunt Constructiu Compost, CCC.

Detalls per desenvolupar:

Cada un deis punts que cal resoldre, dintre d'un subsistema, i que reclamen un estudi tecnic. Per exemple,
en el Gas del subsistema de fa9ana, tancaments primaris; el tram central; I'ampit; les Ilindes, els junts
de deformació i d'altres conceptes.

Detall tancat:

Normalment s'entén com a detall constructiu la solució particularitzada d'un detall per desenvolupar,
en la qual queden definides totes les variables tecniques que hi intervenen, tant les que són fonamen-
tals del dísseny constructiu, com les secundaries que el complementen. Per exemple, el detall de la
Ilinda amb caixa de persiana, resolt amb un perfil metal.lic en forma de L, de 100x100x10 mm, d'acer
A-42/B, galvanitzat.
En el Banc de Dades, cada detall constructiu té una definició, una Ileí de formació a base de partides
d'obra, i un preu. (Vegeu I'exemple de la figura 2.)
En el Banc de Dades, s'anomena Conjunt Constructiu Simple tancat (CCS tancat).

Detall obert:

En el Banc de Dades s'entén com a detall obert el conjunt de detalls tancats que s'agrupen al voltant
del mateix disseny constructiu. Un detall obert esta formal per una definició, una representació grafica
i una Ilei de formació a base de partides d'obra obertes. (Vegeu I'exemple de la figura 1). A més, com-
porta una taula de característiques secundaries, segons la seva configuració, que poden ser el color,
la textura, la consistencia, etc., i el seu camp de variació. Aquestes variables permeten de tancar el
detall amb una referencia tecnica unívoca i un preu (detall tancat).
En el Banc de Dades se I'anomena Conjunt Constructiu Simple obert (CCS obert).



2 Solucions constructives de fa~anes

2.1

Tipificació de les solucions

L.:aspecte determinant de la tipificació de les solucions que s'ha adoptat en aquesta publicació és la
possible funció que poden assumir les faganes com a estructura portant; s'hi recullen només les que
tenen funció de tancament, és a dir, les que no suporten altra mena de carrega que no sigui la que
genera el seu propi pes o I'empenta del vent. Aquestes faganes de tancament no col.laboren en I'esta-
bilitat de la resta deis elements constructius.

Gairebé totesles solucions que es detallen són multicapa, és a dir, estan formades per diversos fulls
de materials diferents, més o menys relacionats mecanicament entre ells. Només n'hi ha una que esta
formada per una sol full de bloc de mortero Aquesta solució s'ha inclos pel fet que aquest ti pus de tan-
cament s'utilitza molt en edificis industrials.

En tots els altres casos, la facana tindra tres fulls, com a mínim:

un full exterior
una lamina central d'a'illament, amb cambra o sense
un full interior

a més deis eventuals revestiments interiors o exteriors que es tipificaran en d'altres publicacions.

2.2 Relació entre la fa(:ana i el sastre

En aquesta publicació s'estudiaran dos grans ti pus de solucions de fa9ana:

les que recolzen totalment en cada sastre
les de full exterior Iliure.

Les primeres, que a partir d'ara s'anomenen senzillament recolzades, recolzen tots els seus fulls en
el sastre de cada pis.

Les segones, en que el full exterior de ram de paleta pot passar per davant del sastre i recolza només
en els fonaments o en un element especial que apareix cada dos o tres pisos, s'anomenen passants.

Les faganes convencionals recolzades tenen quatre menes d'inconvenients intrínsecs:

1 Les Iligades entre els fulls, sempre difícils pel fet de tractar-se de peces de ceramica de mides moltdiferents, 
provoquen discontinu"itats en I'a'illament termic i es poden trencar alllarg de la vida de I'edifici

a causa de la concentració de les tensions generades pels moviments termics diferencials,

2 ~a'illament termic no és continu i queda tallat pels elements estructurals, pels sastres i potser també
pels pilars, amb la qual cosa la seva eficacia queda redu'ida i es poden arriba a produir, fins i tot, con-
densacions localitzades.

3 La voluntat de matenir la continu'itat de la textura superficial del full exterior en la zona que cobreix
la vara del sastre, pot portar a adoptar solucions de durabilitat dubtosa.

4 La deformabilitat deis sastres no s'avé amb la rigidesa deis panys de ram de paleta situats entreells, 
i pot provocar-ne I'entrada en carrega i el comportament poc segur de I'estanquitat del junt entreambdós.

Les soluciones que es presenten en aquest estudi intenten reduir aquests inconvenients.

Pel que fa al primer, és a dir, el de les Iligades entre els fulls, desapareix en totes les solucions que
es propasen, ja que la separació entre els fulls sempre és total, a I'inrevés d'alló que passa amb les
solucions més convencionals.

Per tal d'evitar el segon i el tercer inconvenient i reduir els problemes que provoca el quart, s'introduei-
xen les fac;anes passants. En aquestes, el full exterior es pot dilatar Iliurement i a més cobreix la vara
del sastre d'una manera eficac; i durable.



I 2.3 Altres criteris de tipificació

Cal distingir dos criteris més, també importants, en les diverses solucions estudiades:

} a -els materials diversos que formen el full interior i I'exterior,
~ b -I'existencia d'una cambra ventilada, situada entre el full exterior i I'a'illament...

'¡:
'o

~ Els materials que formen el full exterior del tancament són el maó i el bloc de mortero D'entre els pri-
~ mers, es fa esment de les diverses menes de peces: maó massís, foradat i calat. Pel que fa als blocs,

en varia la textura i el color. Per a tots dos, es té en compte la possibilitat deis revestiments o de I'obra
vista, tant a I'interior com a I'exterior.

En el Gas de les solucions multicapa amb diversos fulls, I'estanquitat del tancament es confia, en uns
casos, al revestiment impermeable del full exterior, tant si és en la cara exterior com en la interior d'aquest
mateix full, i en d'altres a la presencia d'una cambra d'aire ventilada i drenada.

Quan el full exterior és impermeable, esdevé imprescindible I'existencia d'una cambra d'aire per tal
d'assegurar-ne I'estanquitat, Les solucions passants d'aquesta publicació només són possibles si hi
ha cambra d'aire.

En aquesta publicació no s'ha desenvolupat una combinatória exhaustiva de totes les varibles esmen-
tades. Només s'han escollit algunes solucions perque s'utilitzen més, perque són de més bona qualitat
o, senzillament, perque representen uns punts, dintre la xarxa de combinacions possibles, des d'on
el lector pot configurar d'altres camps i d'altres solucions.

3 Contlngut d'aquesta publlcacló

3.1 Criteris de selecció de les fa~anes

El factor fonamental que ha decidit aquesta selecció és I'aspecte exterior que es vol donar a la fa<;:ana,
Les tres possibilitats que es preveuen són: I'obra de ram de paleta, el maó vist, el bloc vist i el revesti-
ment damunt d'ambdues obres. A partir d'aquí, les solucions es classifiquen de la manera següent:

Solucions 1 i 6, de ceramica vista
Solucions 3, 4 i 7, de bloc de morter vist
Solucions 2 i 5, de maó i de bloc revestits, respectivament.

Entre les solucions d'obra vista es pot, doncs, escollir la 1 com a fa<;:ana recolzada o bé la 6 com a
fa<;:ana passant,

Entre les de bloc vist, la 3 i la 4 són recolzades i la 7 és passant, Les solucions 3 i 4 només es diferen-
cien pel full interior, que en un Gas és de bloc de morter i en I'altre és de ceramica,

Després d'aquest aspecte exterior, la característica més important per a definir el full exterior és que
sigui recolzat o passant. Cap de les solucions revestides no s'ha estudiat com a fa<;:ana passant, enca-
ra que, evidentment, es podria fer, Amb tot, la necessitat de marcar els junts, les ventilacions de la
cambra, les expulsions d'aigua, és a dir, tot alió que, en aquestes solucions, fa que el full exterior sigui
un element protector de la cambra i de I'a'illament, ha portat a utilitzar sempre solucions vistes.

Com a resum deis criteris anteriors s'ofereix aquest quadre de classificació:

Recolzades Passants I

Ceramica vista 1 6

Ceramica revestida 2

Bloc vist 3 i 4 7

Bloc revestit 5



3.2 Aspectes generals de comportament I
La comparació es fa només entre les set primeres solucions, és a dir, les de dos fulls amb a'illament I

incorporal. La solució d'un sol full és de menys qualitat i només s'utilitza en casos molt concrets i que -
tinguin una baixa exigencia de control termic i d'estanquitat. La resta de solucions són relativament ~
homogenies i es poden utilitzar gairebé indistintament. El confort termic desitjat es pot aconseguir aug- ~
mentant el gruix previst de la lamina d'a'illament. :~

E..Per tant, el quadre anterior sera el punt de partida de qualsevol decisió, No obstant aixo, es poden ~

afegir alguns comentaris per resumir tot el que, més endavant, s'exposara en la memoria corresponent
a cada solució,

Es pot afirmar que la durabilitat de les solucions vistes és una mica millar que la de les revestides.
Que les solucions recolzades envelleixen en el punt sempre crític de recobriment de la vara deis sos-
tres, mentre les passants tenen la durabilitat limitada per la de les fixacions metal.liques que sostenen
el full exterior. Cal subratllar, també, que les fal;:anes de bloc tenen una greu limitació de la durabilitat
pel fet del segellat deis seus múltiples junts,

Un altre factor que cal tenir en compte és I'estanquitat, En aquest punt, la solució 1, amb la cara interior
del full exterior arrebossada, i les solucions revestides poden ser les millors, Sempre, pero, queda la
incognita del difícil junt horitzontal entre aquestes fal;:anes recolzades i I'estructura, Les solucions amb
cambra ventilada també seran perfectament estanques si s'executen correctament i si es resol satisfac-
toricament el problema deis junts amb els sastres en les fal;:anes de full exterior passant. Les solucions
de bloc tindran sempre I'esmentat problema d'envelliment deis segellats,

Hi ha encara un altre factor decisori: la continu'itat de I'a'illament termic, Aquest factor és el que ha con-
tribu'it principalment a la gran difusió que han assolit les solucions de full exterior passant en tots els
pa.isos nord-europeus. Encara que en les nostres latituds aquest factor és molt menys important, cal
suposar que I'evolució prendra, pero, la mateixa direcció.

Aquests petits avantatges que inclinarien a adoptar una solució passant d'obra vista, queden equili-
brats per un cost més elevat.

Com a resum comparatiu deis aspectes de comportament de les fal;:anes estudiades es pot fer el qua-
dre següent:

1 2 3 4 5 6 7 8
Revestiment exterior * N S N N S N N N

Full exterior C C B B B C B B
~

Cambra N N S S N S S

A'illament termic S S S S S S S

Barrera de vapor N S N N S N N
--

FuI! interior C C B C B C B
~

Revestiment interior S S N S S S N

* N=no, S=sí, C=ceramic, B=bloc de morter de ciment



Les solucions de fa~anes seleccionadesI 3.3

1 Fac;:ana formada per dos fulls d'obra de ram de paleta, practicament independents, ambdós recolzats
en cada sastre. ~exterior, de peces de ceramica massissa o perforada i vista, i la interior de peces de
ceramica foradada, revestida. Entre ambdós fulls es disposa una lámina d'aillament termic. No hi ha
cambra d'aire i I'estanquitat es confia a I'arrebossat de la cara interior del full exterior.

2 Fa<;ana formada per dos tulls de ram de paleta, ambdós recolzats en cada sostre. Els dos tulls són
revestits; I'exterior és de maó calat o toradat i la interior sempre de maó toradat. Entre ambdós tulls
es disposa una lamina d'aillament termic i una barrera de vapor a la cara interior. No hi ha cambra
d'aire. L:estanquitat es contia al revestiment exterior.

3 Fac;ana formada per dos fulls de bloc de morter, ambdós recolzats en cada sostre. El full exterior
és de 20 o 30 cm de gruix i I'interior d'11 o 15 cm, ambdós vistos. Entre els dos fulls es disposa una
cambra d'aire ventilada i una lamina d'a'illament termic adossada al full interior. L:estanquitat s'encoma-
na a la cambra ventilada i a les valones, que expulsen cap a ¡'exterior I'aigua que hagués pogut entrar
a la cambra.

4 Fa<;:ana formada per dos fulls de bloc de morter recolzats en cada sastre. El full exterior és de bloc
de morter vist, de 20 o 30 cm de gruix i I'interior és de maó foradat i revestit. Entre ambdós fulls es
disposa una cambra d'aire ventilada i una lamina d'a'illament termic adossada al full interior. Lestanqui-
tat es confia a la cambra ventilada i a les valones que expulsen cap a I'exterior I'aigua que hagués
pogut entrar a la cambra.

5 Fa<;:ana formada per dos fulls de bloc de morter recolzats en cada sostre. El full exterior és de bloc
de morter vist, de 20 o 30 cm de gruix i I'interior d'11 o 15 cm, ambdós revestits. Entre ambdós fulls
es disposa una lamina d'aillament termic, amb barrera de vapor a la cara interior. L.:estanquitat es con-
fia al revestiment exterior.

6 Fa<;:ana formada per dos fulls d'obra de ram de paleta. L.:exterior passa per davant deis sastres i re-
calza en un suport especial cada dos o tres pisos. És d'obra vista i pot ser de maó massís, calat o
foradat. El full interior recolza en cada sastre i és de peces de ceramica calades o foradades, i revestit.
Entre ambdós fulls es disposa una cambra d'aire ventilada i una lamina d'a'illament termic adossada
al full interior. L.:estanquitat s'encomana a la cambra ventilada i a les valones que expulsen cap a I'exte-
rior I'aigua que hagués pogut entrar a la cambra.

7 Fa<;:ana formada per dos fulls: I 'exterior és de bloc de morter, passa per davant deis sostres i recolza
en un suport especial cada dos o tres pisos, El full interior recolza en cada sostre i és de bloc de morter,
Entre ambdós fulls es disposa una cambra d'aire ventilada i una lamina d'a'illament termic adossada
al full interior. Lestanquitat es confja a la cambra ventilada i a les valones que expulsen cap a I'exterior
I'aigua que hagués pogut entrar a la cambra.

8. Aquesta fa<;ana esta formada per un sol full de bloc de mortero L.:estanquitat es confia al material
del tancament.



Annex. 

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament que es descriuen a continuació són específics de les solucions constructivesde 
la publicació que es dedica a les FAQANES.

Tram central

m2 de superfície de tancament, sense incloure els buits. No s'amidaran les superfícies de tancament
que s'incloguin en altres detalls.

En el cas deis encontres amb vara de sastre i porxo, se'n deduira la superfície delimitada pel gruix
del sastre.

En el cas de la Ilinda amb caixa de persiana, es deduira la superficie que tanca la caixa de persiana.

En el cas del cercol horitzontal amb pec;:a en forma de U, de morter de ciment, es deduira la seva super-
ficie del total del tancament.

Cantonada cóncava. Cantonada convexa

L'execució d'ambdues s'inclou en la del tram central.

Encontre amb pilar

En les solucions constructives de dos fulls, I'execució d'aquest detall esta inclosa en la del tram cen-tral. 
En la solució d'un sol full, s'amidara per UNITATS, segons les especificacions del detall.

Encontre amb vara de sastre. Encontre amb porxo.

m de Ilargaria de I'encontre amb el sastre, segons les especificacions deis detalls.

Junt de dilatació

m de Ilargaria del junt, segons les especificacions deis detalls.
Només inclou tot allo que quedi resolt en el tancament primari; tot allo que es prevegi referent al reves-timent, 

en quedara exclos.

.Junt de control

La seva execució s'inclou en la del tram central.

Unitat d'ampitLa 

seva execució s'inclou en la del tram central.

Brancal 

extremo Brancal intermedioLa 

seva execució s'inclou en la del tram central.

Llinda sense caixa de persiana.

Unitat segons la Ilum del buit. Inclou els elements de suport del tancament i d'altres, segons les espe-cificacions 
del detall.

Llinda amb caixa de persiana

Unitat segons la Ilum del buit. Inclou I'amidament del tram que tanGa la caixa de persiana i d'altres,segons 
les especificacions del detall.

Cercol 

horitzontalm 

de Ilargaria. S'amidara segons les especificacions del detall.







Memoria

Fac;ana recolzada de dos fulls de ceramica, I'exterior vist i I'interior
revestit.

Definició

Fac;ana formada per dos fulls d'obra de fabrica,
ambdós recolzats en cada sostre: I'exterior de ce-
ramica, massissa o calada i vista, i I'interior de ce-
ramica foradada, revestida. Entre ambdós fulls s'in-
trodueix una lamina d'a'illament termic. No hi ha
cambra d'aire i I'estanquitat s'obté arrebossant la
cara interior del full exterior.

~

~

Aspectes formals

En els paraments que tenen unes dimensions con-siderables, 
es pot considerar que el disseny amb

maó vist és amodular, és a dir que, per les sevesdimensions, 
el disseny del parament és Iljure. La

imprecisió de les dimensions de fabricació del maó
i el marge que comporta I'amplaria del junt vertical
són factors que tan gairebé imprevisible I'espece-
jament real en I'obra. Amb tot, la simplicitat i la pre-
cisió del tall amb disc, permeten de recompondre
I'aparell amb relativa facilitat.

Pel que fa als elements de petites dimensions (pi-
lars, testes, contraforts, etc.), és convenient d'acotar-
los per Ilargs de pega.

La disposició, gairebé del tot independent del fullexterior, 
fa imprescindible de preveure-hi junts de

deformació cada 6 o 8 m, si el gruix del full és de
quinze o de trenta, respectivament. Així ho preveu
la Norma Belga, actualment en projecte, NBN B24-401.

Aspectes 

de comportament

Estanquitat

L.:estanquitat d'aquesta fac;ana queda garantida per
I'arrebossat de la cara interior del full exterior.

En gairebé lotes les faganes recolzades en els sos-tres, 
el junt entre I'extrem superior de les parets i

la cara inferior deis sostres planteja dubtes serio-sos 
respecte de la seva durabilitat i respecte de laseva 

garantia d'estanquitat.

En els junts de deformació de I'estructura, s'ha op-
tat per col. locar el segellat a I'interior, amb la fina-
litat de mantenir la maxima continu"itat de I'envol-
tant estanca.

En les obertures, el queixal que forma el full exte-rior, 
pel fet que desborda el full interior, és també

una garantia de I'estanquitat de la unió entre el tan-
cament i I'obra de fabrica.
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A"illament termic

La'illament que proporciona la solució de referen-
cia en aquesta fa<;:ana, amb 5 cm d'a'illament de fi-
bra de vidre, és de 0.46 kcal/h m2Co. En aquesta
solució, la separació deis fulls evita considerable-
ment I'existencia de ponts termics en els brancals,
on no hi ha continu'itat, malgrat la proximitat entre
els fulls,
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Suposant que els pilars es col.locaven darrere
I'a'illament, només la vara del sastre quedaría for-
ga desprotegida. Si es revestia la vara del sastre
amb peces ceramiques, es podria resoldre la pos-
síbilítat de condensacíons.

Les condensacions es poden produir a la cara in-
terior de I'arrebossat en la mesura que aquest no
sigui permeable al vapor. Si les condicions climati-
ques són rigoroses, es podria aconsellar una ba-
rrera de vapor a la cara interior de I'a'illament.

La inercia termica no és gaire elevada, a causa del
poc pes del full exterior.

Durabilitat

La durabilitat d'aquesta solució de fac;ana és ex-
cel'lent, ja que I'obra vista envelleix magníficament
si s'han utilitzat materials adequats,

Té, pero, un punt debil, que és I'adherencia de les
peces de ceramica a la vara del sastre.

Gairebé no cal tenir cura del manteniment, ja que
els segellats estan molt protegits. Només I'angle tor-
mat per I'ampit i el brancal deixa una mica despro-
tegit el segellat interior del primer, tora del cas que
estigui encastat deis extrems.

Altres aspectes

En la solució de referencia, la resistencia al foc és
RF-180 i I'ai'llament acústic 49 dB.

El comportament mecanic és bo pel que fa a les
accions horitzontals, ja que suporta el vent per fric-
ció entre sastres.

Pel que fa a les accions verticals, aquest compor-
tament queda assegurat per !'amplitud del recolza-
ment en el sastre. Caldria exigir-li la rigidesa per-
que pogués evitar tant la fissuració per flexió d'un
full recolzat, com I'entrada en carrega d'un full in-
terior per excés de fletxa.



Relació amb els buits

Tancaments secundaris

Per als tancaments secundaris, s'ha adoptat la po-
sició central, és a dir, el pla d'unió del full exterior
i de I'interior. Constructivament, aquesta posició és
molt correcta, ja que permet una adequada inde-
pendencia mecanica deis fulls, sobretot pel que fa
a les seves deformacions. També millora el compor-
tament termic de la fagana i evita possibles con-
densacions. Aquesta posició és coherent amb la
que s'adopta en el Gas de les faganes de full exte-
rior Iliure (faganes passants).
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Quan els dos fulls estan separats, és bona la solu-
ció que es propasa en els detalls, és a dir, de pre-
veure la utilització de bastiments de base, que per-
meten augmentar la separació entre els fulls.
Aquesta alternativa esta adequadament desenvolu-
pada en altres solucions d'aquesta publicació.

Amb tot, cal acceptar que, actualment, la solució
més corrent és de col. locar-los a I'interior. En edi-
cions futures s'ampliara el nombre de detalls que
il.lustrin aquesta posició interior.

Relació amb I 'ampit

Lampit esta recolzat en el full exterior i Ilisca sobre
I'interior i s'ha previst que ocupi exclusivament I'am-
plada del buit. Es preveu, també, d'ampliar les so-
lucions que recollirien el desitjable encastament
deis seus extrems i que farien més estanc aquest
angle tan delicat.



I Relació amb la Ilinda

La solució més corrent és la que recull la figura,
formadaamb una Ilinda de formigó a I'exterior i una
caixa de persiana a I'interior. La caixa de persiana
arriba fins al sostre i evita, així, la Ilinda interior. La
Ilinda de formigó té una pestanya cap a I'exterior,
talment que la part enGastada no apareix en la fa-
gana i I'amplaria de la Ilinda coincideix exactament
amb la del buit. Seria preferible que fos prefabri-
cada.
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En el Gas de la unitat de Ilinda sense caixa de per-
siana, es manté la rigorosa separació de fulls i s'evi-
ta el pont termic habitual col.locant una Ilinda per
a cada full.

Relació amb el revestiment interior

La posició central del tancament secundari exigeix
un pla d'acabat de I'ampit que es podria estendre
a tota I'amplaria deis brancals i de la cara inferior
de la Ilinda interior.

L'obra

El procés d'execució ha de ser el convencional, de
tora cap a dins, per tal de poder arrebossar la cara
interior del tull exterior. AiXQ ta possible, també, de
poder col'locar el segellat del junt de dilatació per
la cara interior. Caldria pensar a col'locar I'a"illant
adherit a la cara arrebosada del tull exterior.

De tot el que s'ha exposat tins aquí, resulta que du-
rant I'execució de I'obra cal ter especial atenció als
punts següents:

Segellat del junt entre la fa~ana i el
sastre.

El junt entre I'extrem superior del full exterior de
cada parament de pis i la cara inferior del sastre
és molt delicat. Les deformacions termiques i me-
caniques que haura de su portar durant tata la vida
de I'edifici tan que el junt elastic que s'hi disposi
sigui !'única i fragil garantia que asseguri la conti-
nu"itat de I'estanquitat entre I'arrebossat i el sastre.



Segellat del junt de dilatació

En el tipus de fa<;ana que aquí s'estudia, la posició
interior del segellat del junt de dilatació fa que si-
gui més segura i més durable.

En general, cal evitar els junts de dilatació que in-
terrompen la continu'itat del tancament i és més re-
comanable de tenir en compte el concepte cons-
tructiu d'edificis independents, separats per mitja
d'un junto Aixo evitaria que es traslladessin defor-
macions estructurals al tancament.

Recolzament del full exterior en el sastre

El full exterior es recolza en el sostre a cada pis.
El fet de voler donar més gruix al revestiment de
la vora pot portar a reduir perillosament aquest re-colzament. 

Cal assegurar-se que el recolzament efi-
cag sempre sigui superior als dos tergos del gruix
del full exterior.



Fac;ana recolzada de dos fulls de ceramica, I'exterior vist i I'interior
revestit.

Detalls constructius Núm. dibuix

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada concava

Encontre amb pilar

Encontre amb vora de sostre

Junt de dilatació

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de Ilinda sense caixa de persiana

Unitat de llinda amb caixa de persiana

1.01/02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12





Tram central

1.01

FuI! exterior
Formal

FuI! interior
Tipus pe<;a

Núm Indicador
fitxa de cost m2Tipus peca Gruix tu" cmGruix pe~a cm

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Metric

Metric

Metric

Metric

M. massís

M. massís

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. forada!

M. forada!

5

5

5

5

7.5

7.5
10

10

5

5

5

5

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

01
02

03
04"

05
06
07

08
09

10
11
12

1,38

1,47

1,17

1,26

1,12

1,21

1,00

1,09

1,12

1,21

1,18

1,27
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Tram central. Full exterior de 30 cm1.02

FuI! exterior
Formal

FuI! interior
Tipus pe9a

Núm Indicador

fitxa de casI m2Tipus pe9a Gruix fuI! cmGruix pe~a cm

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Metric

Metric

M. massís

M. massís

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

5

5

5

5

7,5

7,5
10

10

5

5

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

6

10
6

10
6

10
6

10
6

10

01
02

03
04
05

06

07

08

09
10

1,49

1,55

1,21

1,27

1,16

1,22

1,00

1,06

1,14
1,20

Cantonada convexa1.03

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Cantonada cóncava1.04

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Encontre amb pilar1.05

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00



1.06 Encontre amb vara de sastre

Núm Indicador
fitxa de cost mCoHocació peces

Morter M-40/B
Morter M-80/B
Morter adhesiu

01
02
03

1,22
1,23
1,00

Junt de dilatació1.07

Núm Indicador
fitxa de casIAmplaria mm Segellat

20
30
30

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

01
02
03

1,00
1,52
1,52

Unitat d'ampit1.08

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

1.09 Brancal extrem

Núm Indicador
fitxa de casi

0,00

Brancal intermedi

1.10

Núm Indicador

fitxa de cost

0,00

Unitat de Ilinda

1.11

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

0,90
1,20
1,50

01
02
03

1,00
1,23
1,46

1.12 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana

Núm Indicador
fitxa de cost uLlumm

0,90
~,20
1,50

01
02
03

1,00
1,25
1,49

*Solució que correspon al detall grafic de referencia.



1.01

Tram central
Criteri de valoració: PTA/m~

Tram central de fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de maó calat,
de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10
cm, sense cambra d'aire i amb a"illament de fibra de vidre.

cÓ"
"e"..

~

~O5.04~~~7.1~

.O3.73j

0&42

~
,\,

05.04 d'unacara

35.01

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 5 cm,

col"locat amb morter (-)

Arrebossat a bona vista, sobre parament vertical interior, a (-), amb morter M-BOlA, ar

remolinat

Aillament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, cololocat (-)

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revesti

Subsistema acabats verticals interiors

acaba!

37.10
03.73
05.42

col'locada



1.01.01 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboracló manual 1,
de 5 cm de gruix. Full Interior de 6 cm de grulx, de bloc ceramlc

Tram central de facana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 6483PTAlm' ~
de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la ~
paret de maó massís d'elaboració manual, cara interior fins a 3 m d'alcaria com a .g
de 29x14x5 cm, d'una cara vista. Full maxim. Full interior de 6 cm de gruix ~
interior per a revestir, de paredó de bloc col.locat amb morter M-40/B. A'illament de ::
ceramic foradat, de 50x25x6 cm, sense plaques semirígides de fibra de vidre, de .~
cambra d'aire i amb a'illament de fibra de densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix, .g
vidre. col,locades amb fixacions mecaniques. ~

Gruix total del tancament: 26 cm, "-
ti

.1/
e~
f!

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import ~
.., ~

.2
05.00 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó 0.140 m3 x, -=. -~

massís d'elaboració manual de 29x14x5 cm, d'ljna ~
cara vista, col'locat amb morter M-40/B. ~

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x .-= , -~
interior, a 3,00 m d'alqaria, com a maxim, amb morter ~
M-BOlA, amb acabat remolinat. ~

37.10 AYllament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x , -=, -~
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat ~
amb fixacions mecaniques,

03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6 1.000 m2 x , -= .-
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B,

Total CCS

1.01.02 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual
de 5 cm de grulx. Full Interior de 10 cm de grulx, de totxana

Tram central de facana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 6904 PTAlm'
de dosfulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
paret de maó massís d'elaboració manual, cara interior fins a 3 m d'alcaria com a
de 29x14x5 cm, d'una cara vista. Full maxim, Full interior de 10 cm de gruix
interior per a revestir, de paredó de col.locat amb morter M-40/B, A'illament de
totxana, de 29x14x1 O cm, sense cambra plaques semirígides de fibra de vidre, de
d'aire i amb a'illament de iibra de vidre. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,

col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 30 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import.

05.00 Paret de 1ancament de 14 cm de gruix, de maó 0.140 m3 x. -=. -
massís d'elaboració manual de 29x14x5 cm, d'una
cara vista, col.locat amb morter M-40/B,

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x.- =.-
interior, a 3,00 m d'alqaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

37.10 AYllament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x .-= .-
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques,

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O 1.000 m2 x , -= , .-
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B,

Total CCS



I 1.01.03 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de grulx. Full
.interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

~ Tram central de fac;ana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 5464 PTAlm'
~ de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
g paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una cara interior fins a 3 m d'alc;aria com a
~ cara vista. Full interior per a revestir, de maxim. Full interior de 6 cm de gruix
~ paredó de bloc ceramic foradat, de col.locat amb morter M-40/B. A'illament qe
.~ 50x25x6 cm, sense cambra d'aire i amb plaques semirígides de fibra de vidre, de
.g a'illament de fibra de vidre. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
~ col.locades amb fixacions mecaniques.
~ Gruix total del tancament: 26 cm.
~
.e
~
"
C.)

~ Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon
~
~
~ 05.04 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat 0.140 m3 x, -=, -
~ de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col'locat amb
~ morter M-40/B,
~ 35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x, -=. -
~ interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
~ M-BOlA, amb acabat remolinat.
~ 37.10 Ai'llament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x , -= .-
~ de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat

amb fixacions mecaniques,
03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6 1.000 m2 x , -= ..-

cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B,

Total CCS

1.01.04 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de grulx, de totxana

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 5885 PTAlm'
de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una cara interior fins a 3 m d'alc;aria com a
cara vista. Full interior per a revestir, de maxim, Full interior de 10 cm de gruix
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense col.locat amb morter M-40/B. A.illament de
cambra d'aire i amb a.illament de fibra de plaques semirígides de fibra de vidre, de
vidre. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,

col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 30 cm,

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

05.04 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat 0,140 m3 x ~ , -= , -
de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x. -=,-
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

37.10 Aillament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x c, -= '. -
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat 1
amb fixacions mecaniques. q

03.73 Paredóde 10cm degruix, detotxana de 29x14x10 1,OOOm2 x,- =,- ~

cm, per a rdvestir, col.locada amb morter M-40/B.

Total CCS



1.01 .05 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 7,5 cm de grulx.
IFull Interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

..:
Tram central de fagana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 5253PTAlm' ~
de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la ~
paret de maó calat, de 29x14x7,5 cm, cara interior fins a 3 m d'algaria com a .~
d'una cara vista. Full interior per a revestir, maxim. Full interior de 6 cm de gruix ~
de paredó de bloc ceramic foradat, de col.locat amb morter M-40/B. A'illament de ~
50x25x6 cm, sense cambra d'aire i amb plaques semirígides de fibra de vidre, de ~
a'illament de fibra de vid re. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix, ~

col.locades amb fixacions mecaniques. ~
Gruix total del tancament: 26 cm. ~

~.
.\1
e
-e
..
"

Descripció. Quantitat Preu PTA/u Import ~
~
~

05.06 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat 0.140 m3 x .-=. -~
de 29x14X7,5 cm, d'una cara vista, col.locat amb ..,.
morter M-40/B. ~

'ti
35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x .-= .-~

interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter 8
M-SOlA, amb acabat remolinat. ~

37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x , -=. -[
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat ~
amb fixacions mecaniques.

03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6 1.000 m2 x .-= .-
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

Total CCS

1.01 .06 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 7,5 cm de gruix.
Full interior de 10 cm de grulx, de totxana

Tram central de fagana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 5674 PTAlm'
de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
paret de maó calat, de 29x14x7,5 cm, cara interior fins a 3 m d'algaria com a
d'una cara vista. Full interior per a revestir, maxim. Full interior de 10 cm de gruix
de paredó de totxana, de 29x14x10 cm, col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
sense cambra d'aire i amb a'illament de plaques semirígides de fibra de vid re, de
fibra de vid re. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,

col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 30 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

05.06 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat 0.140 m3 x. -=,-
de 29x14x7,5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x .-= .-
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
M-SO/A, amb acabat remolinat.

37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x .-= .-
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O 1.000 m2 x .-= .-
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

Total CCS



1 " 1.01 .07 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de grulx. Full
interior de 6 cm de grulx, de bloc ceramlc

~ Tram central de fa9ana d'obra de fabrica FuI! exterior de 14 cm de gruix, col,locat 4689PTA/m'

~ de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
,~ paret de maó calat, de 29x14x10 cm, d'una cara interior fins a 3 m d'alc;:aria com a
~ cara vista, Full interior per a revestir, de maxim. Full interior de 6 cm de gruix
S paredó de bloc ceramic foradat, de col,locat amb morter M-40/B. A'illament de

.~ 50x25x6 cm, sense cambra d'aire i amb plaques semirígides de fibra de vidre, de

.~ a'illament de fibra de vid re. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
~ col.locades amb fixacions mecaniques,
~ Gruix total del tancament: 26 cm.
~.
'e..."
.,
"

~ Descripció Quantitat Preu PTA/u Import
~
:2
~ 05.07 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat 0,140 m3 x. -=. -
., de 29x14x10 cm, d'una cara vista, col.locat amb..,
..morter M-40/B.
~ 35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x .-= .-
8 interior, a 3,00 m d'alc;aria, com a maxim, amb morter
; M-BOlA, amb acabat remolinat.
~ 37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1,000 m2 x .-= .-
~ de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col-locat

amb fixacions mecaniques.
03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6 1,000 m2 x .-= .-

cm, per a revestir, col'locat amb morter M-40/B.

Total CCS

1.01 .08 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
Interior de 1 O cm de gruix, de totxana

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat 5110PTA/m'
de dos fulls recolzada, amb fuI! exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
paret de maó calat, de 29x14x10 cm, d'una cara interior fins a 3 m d'al9aria com a
cara vista. Full interior per a revestir, de maxim, Full interior de 10 cm de gruix
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
cambra d'aire i amb a'illament de fibra de plaques semirígides de fibra de vidre, de
vid re, densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,

col,locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 30 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import-

05.07 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat 0.140 m3 x. -= , -
de 29x14x10 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B,

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x .-= .-
interior, a 3,00 m d'alc;aria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1,000 m2 x .-= .-
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques,

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O 1.000 m2 x .-= , -
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B,

Total CCS



1.01 .09 Tram central. Full exterior de 12 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
Iinterior de 6 cm de gruix, de bloc ceramlc

Tram central de facana d'obra de fabrica Full exterior de 12 cm de gruix, col,locat 5248PTAlm' ¡
de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la e
paret de maó calar, de 25x12x5 cm, d'una cara interior fins a 3 m d'alcaria com a .~
cara vista. Full interior per a revestir, de maxim. Full interior de 6 cm de gruix ~
paredó de bloc ceramic foradat, de col.locat amb morter M-40/B, A'illament de :
50x25x6 cm, sense cambra d'aire i amb plaques semirígides de fibra de vidre, de ~
a'illament de fibra de vid re. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix, .~

col.locades amb fixacions mecaniques. ~
Gruix total del tancament: 24 cm. ~

~
'e
-e
~

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import ~
.lO ~

¿
05.08 Paret de tancament de 12 cm de gruix, de maó calat 0.120 m3 x. -=, -~

de 25x12x5 cm, d'una cara vista, col.locat amb ~
morter M-40/B. ~

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x , -= , -~
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter ~
M-BOlA, amb acabat remolinat. ~

37.10 Ai'llament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x .-= , -~
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat of
amb fixacions mecaniques.

03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6 1.000 m2 x , -= ..-
cm, per a revestir, col'locat amb morter M-40/B,

Total CCS

1.01.10 Tram central. Full exterior de 12 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de grulx, de totxana

Tram central de facana d'obra de fabrica Full exterior de 12 cm de gruix, col,locat 5669PTAlm'
de dos fulls recolzada, amb fuI! exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
paret de maó calar, de 25x12x5 cm, d'una cara interior fins a 3 m d'alcaria com a
cara vista. Full interior per a revestir, de maxim. Full interior de 10 cm de gruix
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
cambra d'aire i amb a'illament de fibra de plaques semirígides de fibra de vid re, de
vidre. densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,

col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 28 cm. .

~
Descripció Quantltat Preu PTA/u Import.

05.08 Paret de tancament de 12 cm de gruix, de maó calat 0.120 m3 x , -=. -
de 25x12x5 cm, d'una cara vista, col'locat amb
morter M-40/B.

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x , -= , -
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat,

37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x ,- = , -
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O 1,000 m2 x ..-= .-
cm, per a revestir, col'locada amb morter M-40/B.

Total CCS



I 1.01 .11 Tram central. Full exterior d' 11,5 cm de gruix, de maó toradat de 5 cm de gruix.
Full Interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramlc

~ Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica Full exterior d' 11 ,S cm de gruix, col.locat 5537 PTA/m'
~ de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
.g paret de maó foradat, de 24x11 ,SxS cm, cara interior fins a 3 m d'al<;aria com a
.~ d'una cara vista. Full interior per a revestir, maxim. Full interior de 6 cm de gruix
:: de paredó de bloc ceramic foradat, de col.locat amb morter M-40/B. Ai'llament de
.~ SOx2Sx6 cm, sense cambra d'aire i amb plaques semirígides de fibra de vidre, de
"g a'illament de fibra de vid re. densitat 19/30 kg/m3, de SO mm de gruix,
~ col.locades amb fixacions mecaniques.
~ Gruix total del tancament: 24 cm.
~
"e
"lO
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U

~ Descripció Quantitat Preu PTA/u Import
1/)
:::
.¡:

~ 05.12 Paretdetancamentd'11,5cmdegruix,demaó 0.115m3 x,- =,-
~ foradat de 24x11,5x5 cm, d'una cara vista, col.locat
~ amb morter M-40/B.
~ 35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x , -= , -
~ interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter
~ M-BOlA, amb acabat remolinat.
[ 37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x , -= , -
~ de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat

amb fixacions mecaniques.
03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6 1.000 m2 x .-= , -

cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

Total CCS

1.01.12 Tram central. Full exterior d'11,5 cm de gruix, .de maó toradat de 5 cm de gruix.
Full Interior de 1 O cm de gruix, de totxana

Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica Full exterior d'11 ,S cm de gruix, col.locat 5958 PTA/m'
de dos fulls recolzada, amb full exterior de amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
paret de maó foradat, de 24x11 ,SxS cm, cara interior fins a 3 m d'al<;aria com a
d'una cara vista, Full interior per a revestir, maxim. Full interior de 10 cm de gruix
de paredó de totxana, de 29x14x10 cm, col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
sense cambra d'aire i amb a'illament de plaques semirígides de fibra de vid re, de
fibra de vidre. densitat 19/30 kg/m3, de SO mm de gruix,

col,locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 28 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

05.12 Paret de tancament d'11 ,5 cm de gruix, de maó 0.115 m3 x .-= , -
foradat de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista, col'locat
amb morter M-40/B.

35.01 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 1.000 m2 x. -=,-
interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

37.10 A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre 1.000 m2 x .-= , -
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
amb fixacions mecaniques.

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 1.000 m2 x. -=, -
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

Total CCS





Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

1.02.03

Tram 

central de fa<;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de 29x14x5cm, 

d'una cara vista. Full interior per arevestir, 
de paredó de bloc ceramicforadat, 
de 50x25x6 cm, sense cambra

d'aire i amb a'illament de fibra de vidre,

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'algaria com a
maxim. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/S. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 41 cm.

8734 PTA/m'

0.290 m305.38

1.000 m235.01

37.10 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col'locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'aI9aria, com a maxim, amb morter
M-SOlA, amb acabat remolinat.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de gruix, de totxana

1.02.04

9155 PTA/m'Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'alc;:aria com a
maxim. Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 45 cm.

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de 29x14x5cm, 

d'una cara vista. Full interior per arevestir, 
de paredó de totxana, de

29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a'illament de fibra de vidre.

0.290 m305.38 x

000 m2

35.01

.000 m237.10

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter
M-BO/A, amb acabat remolinat.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 

m203.73 x

Total CCS



1.02.05 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 7,5 cm de gruix.
Full interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

10

~
~..

.2

~
~
10
"¡;..
c
"~

~

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de
29x14x7,5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat, de 50x25x6 cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra devidre.

8325 PTA/m'Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'algaria com a
maxim. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/S. Aillament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 41 cm.

~

05.40 0.290 m3 x

35.01 1.000 m2

37.10 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x7,5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

Ai'llament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

1.02.06 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 7,5 cm de gruix.
Full interior de 10 cm de gruix, de totxana

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de
29x14x7,5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó detotxana, 

de 29x14x1 O cm, sense cambra
d'aire i amb a'illament de fibra de vidre.

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'al<;:aria com a
maxim. Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A"illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 45 cm.

8746 PTAlm'

05.40 0.290 m3

35.01 1.000 m2

37.10 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x7,5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col'locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS



1.02.07 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

Full exterior de 29 cm de gruix, col,locat
amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'algaria com a
maxim. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques,
Gruix total del tancament: 41 cm.

196 PTA/m'Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de
29x14x10 cm, d'una cara vista. Full interior
per a revestir, de paredó de bloc ceramicforadat, 

de 50x25x6 cm, sense cambra
d'aire i amb a'illament de fibra de vidre.
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~05.41 0.290 m3

35.01 1.000 m2 x

1.000 m237.10 x

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alc;aria, com a maxim, amb morter
M-SO/A, amb acabat remolinat.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m203.70 x

Total CCS

1.02.08 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de gruix, de totxana

7617 PTAln¡2

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de
29x14x10 cm, d'una cara vista. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a.illament de fibra de vidre.

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'alc;aria com a
maxim, Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques,
Gruix total del tancament: 45 cm.

Descripció Ouantitat Preu PTA/u Impon

05.41 0.290 m3

35.01

1.000 m2

37.10 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, d'una cara vista, col.locat amb
moner M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament venical
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fix~cions mecaniques.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col.locada amb moner M-40/B,

1.000 m2 x

Total CCS



1.02.09 Tram central. Full exterior de 25 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

~
~
,e
~
~
iñ

'¡;

,e
~
~
:1
'e
~
~

~
~
~
.,
~

~
~
~
-o
Col

~..
t:
~
~

Tram central de faQana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de 25x12x5
cm, d'una cara vista. Full interior per a
revestir, de paredó de bloc ceramic
foradat, de 50x25x6 cm, sense cambra
d'aire i amb a'illament de fibra de vidre.

Full exterior de 25 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S; amb arrebossat a la
cara interior fins a 3 m d'alc;:aria com a
maxim. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/S, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col,locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 37 cm,

8212 PTA/m'

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import-

05.42 0.250 m3

35.01 1.000 m2

37.10 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 25 cm de gruix, de maó calat
de 25x12x5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'al<;:aria, com a maxim, amb morter
M-BO/A, amb acabat remolinat.

A"illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x

Total CCS

1.02.10 Tram central. Full exterior de 25 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de gruix, de totxana

Full exterior de 25 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40!B; amb arrebossat-a la
cara interior fins a 3 m d'algaria com a
maxim. Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40!B. A"illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19!30 kg!m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Gruix total del tancament: 41 cm.

8633 PTAlm'Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de 25x12x5
cm, d'una cara vista. Full interior per a
revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a'illament de fibra de vidre.

05.42 0.250 m3

35.01 1.000 m2

37.10 1.000 m2 x

03.73

Paret de tancament de 25 cm de gruix, de maó calat
de 25x12x5 cm, d'una cara vista, col.locat amb
morter M-40/B.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alc;aria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col-locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x = ,-

Total CCS



1.03 Cantonada convexa
Criteri de valoració: inclos en tram central

Cantonada convexa en facana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
maó calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de
29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre.
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1.04 Cantonada cóncava
Criteri de valoració: inclos el ram central

Cantonada cóncava en faQana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
maó calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de
29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre.
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1.05 Encontre amb pilar
Criteri de valoració: inclós en tram central

Encontre amb pilar de fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
maó calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de
29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. El pilar de formigó, situat en
el full interior, enrasat a la cara exterior.
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05.28 Subsistema estructura



1.06 Encantre amb vara de sastre
Criteri de valoració: PTA/m

Encontre amb vara de sastre en fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana
de 29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. La vara, per a revestir amb
el mateix aspecte de la cara exterior.
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00.50

-00.52

44.40 Aplacat de faixa horitzon1

col.locada (-)

Segellat de junts

Junt compressible

Subsistema sastres

exterior a amb plaque1 eramica de cara vista de

00.50
00.52
05.23



1.06.01 Encontre amb vara de sastre. Aplacat de vara col.locat amb morter M-40/B

Aplacat de vara de sastre a 3,00 m
d'al9aria com a maxim, amb plaqueta
ceramica de cara vista, de 29x5 cm,
col.locada amb morter M-40/B. Gruix de
sastre: 30 cm.

Encontre amb vara de sastre en facana d'obra
de fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de maó calat, de 29x14x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana, de 29x14x1 O cm,
sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. La vara, per a revestir, amb
el mateix aspecte de la cara exterior.

946 prAl
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

44.40 0.300 m2 xAplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'aICiaria, com a maxim, amb plaqueta ceramica de
cara vista de 29x5 cm, col.locada amb morter M-40/B.

Total CCS

1 .06.02 Encontre amb vara de sastre. Aplacat de vara col.locat amb morter M-SO/B

Encontre amb vara de sastre en fa9ana d'obra
de fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de maó calat, de 29x14x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana, de 29x14x1 O cm,
sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. La vara, per a revestir amb
el mateix aspecte de la cara exterior.

951 PTA/mAplacat de vara de sastre a 3,00 m
d'alcaria com a maxim, amb plaqueta
ceramica de cara vista, de 29x5 cm,
col.locada amb morter M-80/B. Gruix de
sastre: 30 cm.

0.300 m244.40 xAplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'alcaria, com a maxim, amb plaqueta ceramica de
cara vista de 29x5 cm, col.locada amb morter M-80/B.

Total CCS

1 .06.03 Encontre amb vara de sastre. Aplacat de vara col-local amb morter adhesiu

Encontre amb vara de sastre en fa9ana d'obra
de fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de maó calat, de 29x14x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana, de 29x14x10 cm,
sense cambra d'aire i amb a"illament de
fibra de vidre. La vara, per a revestir amb
el mateix aspecte de la cara exterior.

775 PTA/mAplacat de vara de sastre a 3,00 m
d'al<;:aria com a maxim, amb plaqueta
ceramica de cara vista, de 29x5 cm,
col. locada amb morter adhesiu. Gruix de
sastre: 30 cm.

Descripcló Quantitat Preu PTA/u Impon

0.300 m244.40 xAplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'al<;:aria, com a maxim, amb plaqueta ceramica de
cara vista de 29x5 cm, col.locada amb morter
adhesiu.

Total CCS



1.07 Junt de dilatació
Criteri de valoració: PT A/m

Junt de dilatació en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de maó
calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10
cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Pla del junt vertical. Segellat en full exterior.
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43.40
EP7J51

42.40
EP7J21'_I-

05.42

Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-), mm d'aplaria i fondaria, amb massilla

(-), col.locada (-)

Reblert de junt, amb cordó cel.lular de polietile expandit, de (-) mm, col.locat a pressió a

I'interior del junt

Subsistema acabats verticals interios



1.07.01 Junt de dilatació. Amplaria 20 mm segellat amb silicona neutra

293 PTA/mJunt de 20 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 10 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimacióespecífica. 

Reblert del junt de dilatació
amb cardó cel.lular de polietile expandit,
de D 30 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Junt de dilatació en fa<;ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb fullexterior 
de paret de maó calat, de 29x14x5cm, 

d'una cara vista. Full interior per arevestir, 
de paredó de totxana, de

29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a.illament de fibra de vidre. Pla del juntvertical. 

Segellat en full exterior.
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43.40

1.000 

m x =

42.40

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mmd'amplaria 
i 10 mm de fondaria amb massilla desilicona 

neutra, aplicada amb pistola manual, previaemprimació 
específica.

Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 30 mm, col.locat a pressió a I'interiordel 

junto

1.000 

m x

Total CCS

1 

.07.02 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm segellat amb silicona neutra

445 PTA/mJunt de 30 mm d'amplaria. 8egellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimacióespecífica. 

Reblert del junt de dilatació
amb cordó cel.lular de polietile expandit,
de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Junt de dilatació en fa9ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb fullexterior 
de paret de maó calat, de 29x14x5cm, 

d'una cara vista, Full interior per arevestir, 
de paredó de totxana, de

29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a'illament de fibra de vidre. Pla del juntvertical. 

Segellat en full exterior.

43.40

1.000 

m

42.40

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mmd'amplaria 
i 20 mm de fondaria amb massilla desilicona 

neutra, aplicada amb pistola manual, previaemprimació 
específica.

Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interiordel 

junto

000 m

Total CCS



1.07.03 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb polisulfurs

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de polisulfurs bicomponents,
aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica. Reblert del junt de
dilatació amb cordó cel.lular de polietile
expandit, de D 40 mm, col.locat a pressió
a I'interior del junto

446PTA/m

~
~

,9
~
e
~
's;

,9
~
~
~
'e
~
"u
~
~
.2
.,
~
~
~
tU~o
U
~
tU
c:
~
~

Junt de dilatació en fa9ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de maó calat, de 29x14x5
cm, d'una cara vista. Full interior per a
revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambrad'aire i amb
aillament de fibra de vidre. Pla del juntvertical. 

Segellat en full exterior.

43.40 1.000 m

42.40 1.000 m x

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
polisulfurs bicomponent, aplicada amb pistola
manual, previa emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Total CCS



1.08 Unitat d'ampit
Criteri de valoració: inclos en tram central

Unitat d'ampit en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de maó
calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10
cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia,
sense bastiment de base, col.locat en ter-se el tancament primari en el queixal de I'obra. L'ampit format
per dos fulls no enrasats. Escopidor de cares paral.leles amb pendent de menys del 10 %. Relleix a
I'interior.
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05.31
05.41
05.42

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors



1.09 Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal extrem en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de maócalat, 
de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia,
sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal de I'obra. El brancal
per anar vist a I'exterior, I'interior per a revestir fins a 15 mm de gruix.
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05.31 Subsistema tancaments secundaris



1.10

Brancal intermedi
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal intermedi en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recozada, amb full exterior de paret de maócalat, 
de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia,
sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal de I'obra. El brancal
per anar vist a I'exterior, I'interior per a revestir fins a 15 mm de gruix.
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05.31 Subsistema tancaments secundaris



1.11

Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda de fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de maócalat, 
de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10cm, 

sense cambra d'aire i amb ai'llament de fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia,
sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal de I'obra. La unitat formada
per dues Ilindes no enrasades. Llum fins a 2 m. Pes maxim de revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior
de formigó amb pestanya. Llinda interior prefabricada de ceramica armada, cara frontal per a revestir.
Cara inferior de la Ilinda exterior per anar vista, cara inferior de la Ilinda interior per a revestir fins a 15
mm de gruix.
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36.50
33.30
46.30
47.50

EP4571__-

EP4B7 _000-

EP4D7D520-

00.50
05.31
05.23

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a deixar vist

Llinda prefabricada de ceramica armada de 9 cm d'amplaria i (-) m de lIargaria, per a revestir,

col.locada amb el mateix morter de la paret

Segellat de junts

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema sastres



1.11.01

Unitat de Ilinda. Llum de 0,90 m

Unitat de Ilinda en faq.ana de fabrica de
dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb a"illament de fibra de
vidre. Tancament secundari en posició
intermedia, sense bastiment de base,
col.locat en fer-se el tancament primari en
el queixal de I'obra, La unitat formada per
dues Ilindes no enrasades. Llum fins a 2
m. Pes maxim de revestiment 200 kg/m2.
Llinda exterior de formigó amb pestanya.
Llinda interior prefabricada de ceramica
armada, cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.
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Llum de 0,90 m. Llinda exterior de secció 2945PTA/u
17x10 cm, de formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Encofrat amb taulers de fusta. Armadura
de 5 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5cm. 

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2, en barres corrugades. Llinda
interior prefabricada de ceramica armada
de 9 cm d'amplaria i d'1 ,20 m de Ilargaria,
col.locada amb el mateix morter de la
paret.
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36.50 0.029 m3 x

33.30 4.602 kg x

46.30 0.720 m2 x

47.50

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Llinda prefabricada de ceramica armada de 9 cm
d'amplaria i 1,20 m de lIargaria, per a revestir,
col'locada amb el mateix morter de I¡ paret.

1.000 u x

Total CCS



1.11.02 Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x1 O cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra de
vidre. Tancament secundari en posició
intermedia, sense bastiment de base,
col.locat en fer-se el tancament primari en
el queixal de I'obra. La unitat formada per
dues Illndes no enrasades. Uum fins a 2
m. Pes maxim de revestiment 200 kg/m2.
Uinda exterior de formigó amb pestanya.
Uinda interior prefabricada de ceramica
armada, cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.

3619 PTA/u
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Llum d'1 ,20 m. Llinda exterior de secció
17x10 cm, de formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Encofrat amb taulers de fusta. Armadura
de 5 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5
cm. Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2, en barres corrugades. Llinda
interior prefabricada de ceramica armada
de 9 cm d'amplaria i d'1 ,50 m de Ilargaria,col. 

locada amb el mateix morter de la
paret.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon.
36.50 0.034 m3 x

33.30 5.464 kg x

46.30 0.864 m2

47.50

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col'locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Llinda prefabricada de ceramica armada de 9 cm
d'amplaria i 1,50 m de Ilargaria, per a revestir,
col.locada amb el mateix morter de la paret.

1.000 u

Total CCS



1.11.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,50 m

Unitat de Ilinda en fac;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x1 O cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra de
vid re. Tancament secundari en posició
intermedia, sense bastiment de base,
col.locat en fer-se el tancament primari en
el queixal de I'obra. La unitat formada per
dues Ilindes no enrasades. Llum fins a 2
m. Pes maxim de revestiment 200 kg/m2.
Llinda exterior de formigó amb pestanya.
Llinda interior prefabricada de ceramica
armada, cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.

4312 PTA/u
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Llum d'1 ,50 m. Llinda exterior de secció
17x10 cm, de formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Encofrat amb taulers de fusta. Armadura
de 5 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5
cm. Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2, en barres corrugades. Llinda
interior prefabricada de ceramica armada
de 9 cm d'amplaria i d'1 ,80 m de Ilargaria,
col.locada amb el mateix morter de la
paret.

0.040 m336.50

6.327 kg33.30

1.008 m246.30

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Llinda prefabricada de ceramica armada de 9 cm
d'amplaria i 1,80 m de Ilargaria, per a revestir,
col.locada amb el mateix morter de la paret.

1.000 U47.50

Total CCS



1.12 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior
de paret de maó calat, de 29 x 14 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó detotxana, 

de 29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari
en posició intermedia, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal
de I'obra. La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum. lIinda de formigó amb pestanya, cara inferior per anarvista. 

Tram de tancament de caixa de persiana de paret de peces ceramiques, d'una cara vista, amb
aillament de poliestire a I'interior.
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35.01
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00.50
05.23
05.31

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les Ilindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a Ilindes de directriu recta, per a deixar vist

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 5 cm, (-) d'una cara vista,
col " locat amb morter (-)

Aillament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col'locat (-)

Arrebossat a bona vista, sobre parament vertical interior, a (-) amb morter M-BOlA, amb acabat

remolinat

Segellat de junts

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris

50

30

30

D4



1.12.01 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum de 0,90 m

4185 PTA/uLlum de 0,90 m. Llinda de secció 17x1 O
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'alc;aria, de
paret de 14 cm de gruix, de maó calat de
29x14x5 cm, col.locat amb morter M-40/B.
Arrebossat a la cara interior a menys de 3
m d'alc;aria. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 15 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb morter
adhesiu.

".,:
...
~
~
5
"i,

~
...
"S;

"2
~
~
~-
'e
."
~"
fJ
~
:2

~
fJ

~
"~
()

~
"
[~

Unitatde Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret de
maó calat, de 29x14x5 cm, d'una caravista. 

Full interior per a revestir, de paredó
de totxana, de 29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra devidre, 

Tancament secundari en posicióintermedia, 
sense bastiment de base,

col,locat en fer-se el tancament primari en
el queixal de I'obra. La unitat de Ilinda fins
a 2 m de Ilum. lIinda de formigó ambpestanya, 

cara inferior per anar vista. Tram
de tancament de caixa de persiana de
paret de peces ceramiques, d'una caravista, 

amb a'illament de poliestire a I'interior

36.50 0.029 m3 x

~

33.30 4.602 kg x

46.30 0.720 m2 x

05.04 0.046 m3 x

38.12 125 m2 x

35.01 0.252 m2 x

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x5 cm d'una cara vista, col.locat amb morter
M-40/B.
A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alqaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

Total CCS



1.12.02 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,20 m

5227 PTA/u
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret de
maó calat, de 29x14x5 cm, d'una caravista. 

Full interior per a revestir, de paredó
de totxana, de-29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra devidre. 

Tancament secundari en posició
intermedia, sense bastiment de base,
col.locat en fer-se el tancament primari en
el queixal de I'obra. La unitat de Ilinda fins
a 2 m de Ilum. Uinda de formigó amb
pestanya, cara inferior per anar vista. Tram
de tancament de caixa de persiana de
paret de peces ceramiques, d'una caravista, 

amb a'illament de poliestire a I'interior

Llum d'1 ,20 m. Llinda de secció 17x10
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'al<;aria, de
paret de 14 cm de gruix, de maó calat de
29x14x5 cm, col.locat amb morter M-40/B.
Arrebossat a la cara interior a menys de 3
m d'al<;aria. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 15 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb morter
adhesiu

36.50 0.034 m3

33.30 5.464 kg

46.30 0.864 m2

05.04 0.062 m3

38.12 1.410m2

35.01 0.336 m2

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x5 cm d'una cara vista, col.locat amb morter
M-40/B.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

Total CCS



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,50 m1.12.03
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fac;ana d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret de
maó calat, de 29x14x5 cm, d'una caravista. 

Full interior per a revestir, de paredó
de totxana, de 29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra de
vid re. Tancament secundari en posicióintermedia, 

sense bastiment de base,
col.locat en fer-se el tancament primari en
el queixal de I'obra. La unitat de Ilinda fins
a 2 m de Ilum. Llinda de formigó amb
pestanya, cara inferior per anar vista. Tram
de tancament de caixa de persiana de
paret de peces ceramiques, d'una caravista, 

amb a'illament de poliestire a
I'interior.

Llum d' 1,50 m. Llinda de secció 17x1 Ocm, 
de formigó H-175, de consistencia

plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm, Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'al<;:aria, de
paret de 14 cm de gruix, de maó calat de
29x14x5 cm, col,locat amb morter M-40/B.
Arrebossat a la cara interior a menys de 3
m d'al<;:aria. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 15 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb morter
adhesiu.

0.040 m336.50

6.327 kg33.30

1.008 m246.30

0.077 m305.04

38.12 1.695 m2

35.01 0.420 m2

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x5 cm d'una cara vista, col.locat amb morter
M-40/B.
Aillament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter
M-BOlA, amb acabat remolinat.

Total CCS



I 03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc toradat de SOx2Sx6 cm, per a revestir, col"locat (-) EP614DNI_-

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col"locada (-) EP614HSA_-

~ 05.00 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 29 x 14xS cm,
~ (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-) EP61225__-

~
~ 05.04 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x S cm, (-) d'una cara vista,
~ col'locat amb morter (-) EP61265__-

,~
~ 05.06 Paret de tancament de 14cm de gruix, de maó calat de 29x 14x7,S cm, (-) d'una cara vista,
'¡¡ col"locat amb morter (-) EP612A5__-

~
-.;¡ 05.07 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, (-) d'una cara vista,
"~ col'locat amb (-) EP61285__-
"..
¡;
~ 05.08 Paret de tancament de 12 cm de gruix de maó calat de 2S x 12 x S cm, (-) d'una cara vista,
~ col"locat amb (-) EP61202__-
-2

~ 05.12 Paret de tancament d'11 ,S cm de gruix, de maó toradat de 24 x 11 ,S x S cm, (-) d'una cara vista,
~ col"locat amb (-) EP612J1__-
~..
~ 05.34 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 29x 14x S cm,
~ (-) d'una cara vista, col"locat amb (-) EP6122D ..
c:..
'i 05.38 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x S cm, (-) d'una cara vista, i'"

col"locat amb morter (-) EP6126D_~2"'

05.40 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 7,S cm, (-) d'una cara vista,
col'locat amb (-) EP612AD 05.41 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, (-) d'una cara vista,

col'locat amb (~) EP6128D_-,-",

.
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05.42 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de maó calat de 25 x 12 x 5 cm, (-) d'una cara vista, Icol.locat amb (-) EP612D8__-

33.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes EP487_1XN)-.,,;

~
35.01 Arrebossat a bona vista, sobre parament vertical interior, a (-), amb morter M-80/A, amb aca- ~

bat remolinat EP8112_E2- ::
.11

~
36.50 Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col.locat (-) EP4571 ~

~
37.10 A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col.locat (-) EP7C4__0_-:~

~
38.12 Aillament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col.locat (-) EP7C2__'..;...;. ~

~-
42.40 Reblert de junt, amb cordó cel.lular de polietile expandit, de (-) mm, col'locat a pressió a I'in- ~

terior del junt EP7J211_1- ~

~
43.40 Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb mas- %

silla (-), col"locada amb (-) EP7J51__~ ';;;
~
"

44.40 Aplacat de faixa horitzontal exterior a (-), amb plaqueta ceramica de cara vista de (-), col"lo- ~
cada (-) EP831- 1__- ~

Q
C.).,

46.30 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a deixar vist EP4D7D520- ~
c:
~
lO47.50 Llinda prefabricada de ceramica armada de 9 cm d'amplaria i (-) m de lIargaria, per a revestir, LI:

col.locada amb el mateix morter de la paret EP4F7_JII-

.







Memoria

Fa~ana recolzada de dos fulls de ceramica, revestits

Definició

Fagana formada per dos fulls d'obra de fabrica,
ambdós recolzats en cada sostre i revestits. El full
exterior és de paret de maó calat o foradat i I'inte-
rior és de ceramica foradada. Entre ambdós fulls
s'introdueix una lamina d'a'illament termic amb una
barrera de vapor a la cara interior. No hi ha cam-
bra d'aire. Lestanqultat s'obté gracies al revestiment
exterior.

Aspectes 

formals

El revestiment exterior fa innecessaria la modula-
ció de tots els paraments d'obra de fabrica. Cal te-
nir en compte de senyalar, en el revestiment, els
seus propis junts i els del full exterior.

Aspectes de comportament

Estanquitat

El revestiment exterior garanteix I'estanquitat
d'aquest tipus de fagana.

Com succeeix en gairebé totes les fac;:anes recol-
zades en els sastres, el junt entre I'extrem superior
de la paret i la cara inferior del sastre planteja dub-
tes seriosos sobre la durabilitat i la garantia de I'es-tanquitat.

En les unions deis tancaments secundaris amb
I'obra de fabrica, la utilització del bastiment de base
entre els dos fulls ofereix les maximes garanties
geometriques d'estanquitat. En aquesta unió amb
I'obra, cal preveure- hi espais que facin possible un
segellat més protegit.



A"illament termic

L.:a"illament de la solució de referencia en aquestafagana, 
amb 5 cm de fibra de vid re, és de 0,43

kcal/h m2Co" La solució amb bastiment de base
evita els ponts termics en tot el perímetre de les
obertures.

En el Gas que els pilars es coloquessin darrereI'aillament, 
només quedaria una mica desprotegi-da 

la vara del sastre. La continu.itat de I'a'illament
en aquest punt resol el problema, pero exigeix una
execució molt acurada. Es recomanable la utilitza-
ció del poliestire extru'it,
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Les condensacions s'eviten amb la barrera de va-
por a la cara exterior del full interior.

La inercia termica no és gaire elevada a causa del
poc pes del full interior.

Durabilitat

La durabilitat d'aquest tipus de fac;ana esta condi-
cionada per la del revestiment que la protegeix.

Si s'utilitza un arrebossat com a revestiment exte-
rior, la presencia de la lamina de poliestire a la unió
amb el sastre presenta problemes d'adherencia que
cal resoldre amb la utilització d'una malla d'arma-
dura. Si el clima ho permet, pot ser preferible d'evi-
tar aquesta protecció termica.

El manteniment més exigent sera el deis segellats
de les unions amb els tancaments secundaris que
queden més al descobert.

Altres aspectes

La resistencia al foc de la solució de referencia és
RF- 150 i I'a'illament acústic 44 dB.

El comportament mecanic és bo pel que fa a les
accions horitzontals, ja que suporta el vent per fric-
ció amb els sastres.

Pel que fa a les accions verticals, aquest compor-
tament queda assegurat per I'amplitud del recolza-
ment en el sastre. Caldria exigir-li la rigidesa sufi-
cient tant per a evitar la fissuració per flexió d'un
full recolzat com la entrada en carrega d'un full in-
terior per excés de fletxa.



Relació amb els buits

Tancaments secundaris

Per als tancaments secundaris, s'ha adoptat la po-sició 
central, és a dir, el pla d'unió del full exterior

i de I'interior. Constructivament, aquesta posició és
molt correcta, ja que permet una adequada inde-
pendencia mecanica deis dos fulls, sobretot pel que
fa a les seves deformacions. També millora el com-
portament termic de la fa<;ana i evita possibles con-densacions. 

Aquesta posició és coherent amb la
que s'adopta en el Gas de les fa<;anes de full exte-
rior Iliure (fa<;anes passants).

En aquesta solució s'ha previst la utilització del bas-
timent de base, que s'allotja entre els dos fulls. La
secció d'aquest bastiment s'ajusta a la separació
deis fulls.

Relació amb I 'ampit

L.:ampit recolza en el full exterior i cal que quedi fal-
cat per I'escopidor del tancament.

Es preveu que ocupi exclusivament I'amplaria delbuit. 
També esta previst d'ampliar les solucions que

recollirien el desitjable encastament deis seus ex-
trems i que farien més estanc aquest angle tan de-
licat.

Relació amb la Ilinda

La solució més corrent és la que recull la figura,
amb caixa de persiana fins al sastre, que evita la
Ilinda interior i una Ilinda de formigó per al full ex-terior. 

És preferible que la Ilinda de formigó siguiprefabricada.

En el Gas de la Ilinda sense caixa de persiana, es
manté la rigorosa separació de fulls i s'evita I'habi-
tual pont termic col.locant una Ilinda per a cada full.



Relació amb el revestiment interior

La posició central del tancament secundari exigeix
un pla d'acabat damunt I'ampit. Aquest acabat espodria 

estendre a tota I'amplaria deis brancals i dela 
cara inferior de la Ilinda interior.
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La separació total deis dos tulls i, per tant, la man-
ca de Iligades entre ells, permeten que, en aquestGas, 

el procés d'execució pugui ser el més raona-ble, 
és a dir, de dins cap atora, Aquest procés és

I'únic que permet un control correcte de la conti-
nu'itat de I'a'illament termic i de la barrera de vapor.

Com a conseqüencia de tot el que s'ha exposat en
els punts anteriors, resulta que, durant I'execució,
cal ter especial atenció als punts següents:

Revestiment de la vora exterior delsostre.

La realització d'aquest detall és molt delicada. El
comportament diferent respecte deis salts termics
fa possible el despreniment deis revestiments ex-
teriors amb arrebossats de morter, si no s'ha pre-
vist una malla d'armadura.

Segellat del junt entre la fa~ana i el sastre.

El junt entre I'extrem superior del full exterior de
cada parament i la cara inferior del sastre és moltdelicat. 

Les deformacions diferencials, d'origen ter-
mic i mecanic, que haura de suportar durant tata
la vida de I'edifici, tan que el junt elastic que s'hi
disposi sigui I'única i fragil garantia que asseguri
la continu'itat de I'estanquitat. La solució d'aquest
problema esta relacionada íntimament amb el re-
vestiment exterior.



Segellat deis junts de dilatació.

L.:execució d'aquest tipus de segellat esta relacio-
nada íntimament amb la del revestiment exterior.
Per aixo s'estudiara en el subsistema d'Acabats Ver-
ticals Exteriors. Per a I'execució d'aquest segellat,
cal tenir molt en compte la necessitat d'un bon su-
port mecanic per al junt elastic que dóna continu'i-
tat a I'estanquitat encomanada al revestiment. En
general, cal evitar els junts de dilatac)ó que inter-
rompen la continu'itat del tancament. Es més reco-
manable de tenir en compte el concepte construc-
tiu d'edificis independents, separats per mitja dejunts. 

Aixo evitaria que es traslladessin deforma-
cions estructurals al tancament.

Recolzament del full exterior en el
sastre.

El full exterior recolza en el sostre a cada pis. El
fet de voler donar més gruix al revestiment de la
vora del sostre poi portar a reduir perillosament
aquest recolzament. Cal assegurar-se que el recol-
zament efica<;: sigui sempre superior als dos ter<;:os
del gruix del full exterior.

Segellat deis junts deis tancaments
secundaris amb I'obra.

Aquesta unió requerira un segellat molt acurat que
s'analitzara en I'estudi del subsistema de Tanca-
ments Secundaris.



Fa~ana recolzada de dos fulls de ceramica, revestits.
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Detalls constructius Núm. di bu ix

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada con cava

Encontre amb pilar

Encontre amb vora de sostre

Junt de dilatació

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de llinda sense caixa de persiana

Unitat de Hinda amb caixa de persiana

2.01102

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12





2.01

Tram central

FuI! exterior
Format

FuI! interior
Tipus peQa

Núm Indicador

fitxa de cost m2Tipus peQa Gruix pe9a cm Gruix tu" cm

Catala

Catala

Catala

Catala

M. cala!

M. cala!

To!xana

Totxana

10

10

10

10

Bloc ceramic

Tolxana
Bloc ceramic

Tolxana

6

10
6

10

01

02

03

04*

1,13

1,281,00

1,15
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Tram central. Full exterior de 30 cm2.02

FuI! exterior
Formal

FuI! interior
Tipus pec;a

Núm Indicador
fitxa de cost m2Tipus pe~a Gruix peca cm Gruix tu" cm

Catala

Catala

Metric

Metric

Catala

Catala

M. cala!

M. cala!

M. cala!

M. cala!

To!xana

To!xana

10

10

5

5

10

10

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana
Bloc ceramic

Totxana

6

10

6

10

6

10

01
02
03

04
05

06

1,17
1,26

1,42

1,521,001,09

Cantonada convexa2.03

Núm Indicador

fitxa de casI

0,00

Cantonada cóncava2.04

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

Encontre amb pilar2.05

Núm Indicador
fitxa de cosl

0,00

2.06 Encantre amb vara de sastre

Núm Indicador
fitxa de cost mGruix sastre cm

25
27
30

01
02
03

1,001,07

1,18



Junt de dilatació "a
Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Unitat d'ampit2.08

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

2.09 Brancal extrem

Núrn Indicador

fitxa de cost

0,00

2.10 Brancal intermedi

Núm Indicador
fitxa de cosl

0.00

Unitat de Ilinda

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

0,90
1,20
1,50

01
02

03

1,00
1,20
1,40

2.12 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

0,90
1,20
1,50

01
02
03

1,00

1,23
1,46

*Solució que correspon al detall grafic de referencia



2.01 Tram central
Criteri de valoració: PT A/m2-

Tram central de fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de totxana,
de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10
cm, sense cambra d'aire i amb a"illament de fibra de vidre.
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05.79

EPBI2U5A_-

EP7C4 EPBI4HSA_-37.75
03.73
05.41
05.42

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locada

amb morter (-)

A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, amb barrera de vapor (-), coHocat (-)

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, coHocada (-)

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors



Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

2.01.01

Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 6 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
26 cm.

3200 

PTAI

Tram 

central de fa<;ana d'obra de fabricade 
dos fulls recolzada, amb full exterior de

paret de maó calat, de 29x14x1 O cm, per arevestir. 
Full interior per a revestir, de

paredó de bloc ceramjc foradat, de
50x25x6 cm, sense cambIa d'aire i amb
a'illament de fibra de vidre,

0.140 m305.71

1.000 m237.75

03.70

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B
A'illament amb feltres de fibra de vidre de densitat '
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B,

1.000 m2

Total CCS

Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de gruix, de totxana

2.01.02

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabricade 
dos fulls recolzada, amb full exterior de

paret de maó caJat, de 29x14x1 O cm, per arevestir. 
Fulllnterior per a revestir, de

paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sensecambra 
d'aire i amb a'illament de fibra devidre.

Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S, Full interior de 10 cm
de gruix col,locat amb morter M-40/S,
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col,locats
sense adherir, Gruix total del tancament:
30 cm,

3621 PTA/m'

0.140 m305.71

37.75 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col-local amb morter
M-40/B.
A.illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS



2.01.03 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de totxana. Full interior de 6 cm de
gruix, de bloc ceramic
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Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 6 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
26 cm.

2826 PTA/m'Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de totxana, de 29x14x10 cm, per a
revestir. Full interior per a revestir, de
paredó de bloc ceramic foradat, de
50x25x6 cm, sense cambra d'aire i amb
a'illament de fibra de vidre.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

05.79 0.140 m3 x

37.75 1.000 m2 x

03.70

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locada amb morter
M-40/B.
A'illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B,

1.000 m2 x ,- -,-

Total CCS

2.01.04

Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de totxana. Full interior de 10 cm
de gruix, de totxana

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de totxana, de 29x14x1 O cm, per a
revestir. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x1 O cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra devidre.

Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S. Full interior de 10 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/S.
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
30 cm.

3248 PTA/m'

05.79 0.140 m3 x

37.75 1.000 m2 x

03.73

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locada amb morter
M-40/B,
A'illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col'locada amb morter M-40/B,

1.000 m2 x =,-,-
Total CCS





2.02.01 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 6 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B,
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
41 cm.

5288 PTA/m'Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de
29x14x10 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paredó de bloc ceramic
foradat, de 50x25x6 cm, sense cambra
d'aire i amb aillament de fibra de vidre
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Descripcló Quantitat Preu PTA/u Import

06.04 0.290 m3

37.75 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B.
A.illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col-local amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS

2.02.02 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de gruix, de totxana

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 10 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B,
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
45 cm.

19 PTA/m'Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de
29x14x10 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a"illament de fibra de vidre

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

06.04 0.290 m3

37.75 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B.

A'illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 =

Total CCS



2.02.03 Tram central. Full exterior de 25 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de 25x12x5cm, 

per a revestir. Full interior per arevestir, 
de paredó de bloc ceramicforadat, 
de 50x25x6 cm, sense cambra

d'aire i amb a"illament de fibra de vidre

Full exterior de 25 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 6 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B.
A.illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
37 cm.

6440 PTAlm

06.05 0.250 m3

37.75 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 25 cm de gruix, de maó calat
de 25x12x5 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B.
A"illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraftenquitranat, 

col'locat no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6cm, 
per a revestir, col'locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

2.02.04 Tram central. Full exterior de 25 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 10 cm de gruix, de totxana

Full exterior de 25 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S. Full interior de 10 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/S.
Ai'llament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
41 cm.

6861 PTAlm'Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de maó calat, de 25x12x5cm, 

per a revestir. Full interior per arevestir, 
de paredó de totxana, de

29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
aillament de fibra de vidre

06.05 0.250 m3

37.75 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 25 cm de gruix, de maó calatde 
25x12x5 cm, per a revestir, col.locat amb morter

M-40/B.
A'illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraftenquitranat, 

col.locat no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 Ocm, 
per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 =,-
Total CCS



2.02.05 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de totxana. Full interior de 6 cm de
gruix, de bloc ceramic
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Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de totxana, de 29x14x10cm, 

per a revestir. Full interior per arevestir, 
de paredó de bloc ceramicforadat, 
de 50x25x6 cm, sense cambra

d'aire i amb a'illament de fibra de vid re

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 6 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
41 cm.

4528 PTAlm'

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

06.06 0.290 m3

37.75 1.000 m2 x

03.70

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locada amb morter
M-40/B.
A'illament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x ,- -,-

Total CCS

2.02.06 Tram central. Full exterior de 29 cm de gruix, de totxana. Full interior de 10 cm
de gruix, de totxana

Full exterior de 29 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 10 cm
de gruix col.locat amb morter M-40/B.
A"illament de feltres de fibra de vidre, de
densitat 10/18 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb paper kraft enquitranat, col.locats
sense adherir. Gruix total del tancament:
45 cm.

4949 PT A/¡n2Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de 30 cm, de totxana, de 29x14x1 Ocm, 

per a revestir. Full interior per arevestir, 
de paredó de totxana, de

29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a"illament de fibra de vidre

06.06 0.290 m3

37.75 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 29 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col. locada amb morter
M-40/B.
Ai'lIament amb feltres de fibra de vidre de densitat
10/18 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft
enquitranat, col.locat no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS







2.05 Encontre amb pilar
Criteri de valoració: inclos en tram central

Encontre amb pilar en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret detotxana, 
de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. El pilar de formigó, situat en el full interior,
enrasat a la cara exterior.

05.28 Subsistema estructura



.06 Encontre amb vara de sastre
Criteri de valoració: PT A/m

Encontre amb vara de sastre en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paredó de totxana,
de 29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. La vara, amb faixa d'a'illamenttermic, 

per a revestir.
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A"illament de poliestire extru'it de densitat

Junt compressible

Subsistema sastres

de 01 " loca!



2.06.01 Encantre amb vara de sastre. Gruix de sastre 25 cm

A.illament de plaques de poliestire extru.it,
de densitat 20 kg/m3, de 40 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Gruix de sastre:
25 cm.

Encontre amb vora de sostre en fa9ana
d'obra de fabrica de dos fulls recolzada,
amb full exterior de paret de totxana, de
29x14x10 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a'illament de fibra de vidre. La vara, amb
faixa d'a'illament termic, per a revestir.

288 PTAlm

Descripció Quantitat Preu PTA/u

!!!!p-~rt

38.11 A"illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 40 mm de gruix encadellades,
col'locades amb adhesiu de formulació específica.

0.280 m2

Total CCS

2.06.02 Encontre amb vora de sostre. Gruix de sostre 27 cm

Encontre amb vara de sastre en fagana
d'obra de fabrica de dos fulls recolzada,
amb full exterior de paret de totxana, de
29x14x10 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a'illament de fibra de vid re. La vara, amb
faixa d'a'illament termic, per a revestir.

A'illament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 40 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Gruix de sastre:
27 cm.

309 PTA/m

38.11 A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 40 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

0.300 m2 x

Total CCS

2.06.03 Encontre amb vara de sastre. Gruix de sastre 30 cm

Ai'llament de plaques de poliestire extru"it,
de densitat 20 kg/m3, de 40 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Gruix de sastre:
30 cm.

Encontre amb vara de sastre en fac;ana
d'obra de fabrica de dos fulls recolzada,
amb full exterior de paret de totxana, de
29x14x10 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, sense cambra d'aire i amb
a.illament de fibra de vid re. La vara, amb
faixa d'a'illament termic, per a revestir.

339PTA/m

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

38.11 Ai"llament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 40 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica,

0.330 m2

Total CCS











2.11 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda en fa<;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de totxana,
de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia,
amb bastiment de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte. La unitat formada per
dues Ilindes. lIum fins a 2 m. Pes maxim deis revestiments exterior i interior 200 kg/m2, lIinda exterior
de formigó, cara frontal per a revestir. lIinda interior de formigó, cara frontal per a revestir. Cara inferior
de les dues Ilindes per a revestir fins a 15 mm de gruix.
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36.50
33.30
46.40
05.31
05.23

EP4571 EP487 _000-

EP4D7DSOO-

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (~), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema sostres



2.11.01 Unitat de Ilinda. Llum de 0,90 m

Llum de 0,90 m. Llinda exterior de secció 3573 PTA/u
19x14 cm. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 13x10 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12, 5 cm.
Les dues Ilindes de formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Encofrat amb taulers de fusta. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades.

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de totxana, de 29x14x1 O cm, per a
revestir. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb aillament de fibra de
vid re. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base, col.locat
després del tancament primari amb junt
recte. La unitat formada per dues Ilindes.
Llum fins a 2 m. Pes maxim deis revestiments
exterior i interior 200 kg/m2, Llinda exterior
de formigó, cara frontal per a revestir.
Llinda interior de formigó, cara frontal per
a revestir. Cara inferior de les dues Ilindes
per a revestir fins a 15 mm de gruix.

36.50 0.058 m3 x

33.30 8.237 kg x

46.40

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

1.320 m2 x =

Total CCS

2.11.02 Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

Llum d'1 ,20 m. Llinda exterior de secció
19x14 cm. Armadura de 4 D 8 amb estreps
de D 6 cada 12,5 cm. Llinda interior de
secció 13x10 cm. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12, 5 cm. Les dues
Ilindes de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat
12 mm, col.locat manualment. Encofrat
amb taulers de fusta. Acer AEH 500 N
de límit elastic 5100 kp/cm2, en barres
corrugades.

4281 

PTAIUnitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de totxana, de 29x14x10 cm, per a
revestir. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra devidre. 

Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base, col.locat
després del tancament primari amb junt
recte. La unitat formada per dues Ilindes.
Llum fins a 2 m. Pes maxim deis revestiments
exterior i interior 200 kg/m2, Llinda exterior
de formigó, cara frontal per a revestir,
Llinda interior de formigó, cara frontal per
a revestir. Cara inferior de les dues Ilindes
per a revestir fins a 15 mm de gruix.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

36.50 0.070 m3

33.30 9.781 kg x

46.40

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

1.584 m2 x

Total CCS



2.11.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,50 m

4989 PTAluLlum d'1 ,50 m. Llinda exterior de secció
19x14 cm. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 13x10 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12, 5 cm.
Les dues Ilindes de formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Encofrat amb taulers de fusta. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades.

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de totxana, de 29x14x10 cm, per arevestir. 

Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x10 cm, sense
cambra d'aire i amb a'illament de fibra devidre. 

Tancament secundari en posicióintermedia, 
amb bastiment de base, col.locat

després del tancament primari amb juntrecte. 
La unitat formada per dues Ilindes.

Llum fins a 2 m. Pes maxim deis revestiments
exterior i interior 200 kg/m2. Llinda exterior
de formigó, cara frontal per a revestir.
Llinda interior de formigó, cara frontal per
a revestir. Cara inferior de les dues Ilindes
per a revestir fins a 15 mm de gruix.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

36.50 0.082 m3 x

33.30 11.326 kg x

46.40

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

1.848 m2 x =

Total CCS



2.12 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior
de paret de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paredó de totxana,
de 29 x 14 x 10 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari en
posició intermedia, amb bastiment de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte. La
unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum. Pes maxim de revestiment 200 kg/m2. lIinda de formigó, cara frontal
per a revestir, cara inferior per a revestir fins a 15 mm de gruix. Tram de tancament de caixa de persiana
de paredó de peces ceramiques, per a revestir, amb a'illament de poliestire a I'interior.

36.50
33.30
46.40
03.73
38.12
05.23
05.31

EP4571 EP4B7 _000-

EP4D7D500-

EP614HSA_-

EP7C2__0_-

Formigó per a Ilindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locada (-:

A'illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-)

Subsistema sastres

Subsistema tancaments secundaris



2.12.01

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum de 0,90 m

Llum de 0,90 m. Llinda de secció 12x11
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta, Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 45 cm d'alc;:aria, de
paredó de 10 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, col.locada amb morter M-
40/8, A'illament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu.

?40B 

PTA/u

~
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana enfa<;ana 
d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret detotxana, 
de 29x14x10 cm, per a revestir.

Full interior per a revestir, de paredó detotxana, 
de 29x14x10 cm, sense cambrad'aire 

i amb a'illament de fibra de vidre.
Tancament secundari en posicióintermedia, 

amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Pes maxim de revestiment 200
kg/m2, lIinda de formigó, cara frontal per arevestir, 

cara inferior per a revestir fins a
15 mm de gruix. Tram de tancament de
caixa de persiana de paredó de pecesceramiques, 

per a revestir, amb a'illament
de poliestire a I'interior.

36.50 0.020 m3 x

33.30

3.707 

kg

46.40

0.525 m2

03.73

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta.
Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

0.297 

m2

38.12 1.125 m2

Total CCS



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,20 m2.12.02

2959 PTA/UUum d'1 ,20 m. Uinda de secció 12x11
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 45 cm d'alc;aria, de
paredó de 10 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, col.locada amb morter M-
40/8. A'illament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu.

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
faQana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret detotxana, 

de 29x14x10 cm, per a revestir.
Full interior per a revestir, de paredó de
totxana, de 29x14x10 cm, sense cambra
d'aire i amb a'illament de fibra de vidre.
Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Pes maxim de revestiment 200
kg/m2. Llinda de formigó, cara frontal per a
revestir, cara inferior per a revestir fins a
15 mm de gruix. Tram de tancament de
caixa de persiana de paredó de peces
ceramiques, per a revestir, amb a'illament
de poliestire a I'interior.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

0.023 m336.50

33.30 4.402 kg

0.630 m246.40

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.
Paredó de 10 cm de -gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

0.396 m203.73

1.410 m238.12

Total CCS



I 2.12.03 Unitat de ..inda amb caixa de persiana. L.um d'1,50 m

-' Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en Llum d'1 ,50 m. Llinda de secció 12x11 3518 PTAlu
~ fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls cm, de formigó H-175, de consistencia
~ recolzada, amb full exterior de paret de plastica i grandaria maxima del granulat 12
.~' totxana, de 29x14x10 cm, per a revestir. mm, col.locat manualment. Encofrat amb
~ Full interior per a revestir, de paredó de taulers de fusta. Armadura de 4 D 8 amb
~ totxana, de 29x14x10 cm, sense cambra estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH.,
~ d'aire i amb a'illament de fibra de vidre. 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
~ Tancament secundari en posició barres corrugades. Tram de tancament de
~ intermedia, amb bastiment de base, caixa de persiana de 45 cm d'alc;aria, de
~ col.locat després del tancament primari paredó de 10 cm de gruix, de totxana de
~ amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2 29x14x10 cm, col.locada amb morter M-
~ m de Ilum. Pes maxim de revestiment 200 40/8. Ai'llament de plaques de poliestire"
~ kg/m2. Llinda de formigó, cara frontal per a expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm

[ revestir, cara inferior per a revestir fins a de gruix, col.locades amb morter adhesiu.
~ 15 mm de gruix. Tram de tancament de

caixa de persiana de paredó de peces
ceramiques, per a revestir, amb a'illament
de poliestire a I'interior.

Descripció Quantltat Preu PTA/u Import

36.50 Formigó, per a IIindes, H-175 de consistencia plastica 0.027 m3 x. ~ =. -
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col'locat
manualment.

33.30 Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en 5.097 kg x , ~ = , -
barres corrugades, per a ¡'armadura de Ilindes.

46.40 Encofrat amb tauler de fusta, per a IIindes de directriu 0.735 m2 x , -= , -
recta.

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 0.495 m2 x. -=. -
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

38.12 A'illament amb plaques de poliestire expandit de 1.695 m2 x , -= .-
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locades
amb morter adhesiu.

Total CCS



03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50 x 25 x 6 cm, per a revestir, col"locat (-) EP61~I_- I

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x 14x 10 cm, per a revestir, col'locada (-) EP614HSA_-

05.41 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, (-) d'una cara vista, ~

col"locat amb (-) EP612BD__- ~

~'
05.71 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locat "e

amb (-) EP612B51_- "~
u

-8

05.79 Paret de tancament de 1,4 cm de gruix, de totxanade 29 x 14x 10cm, per a revestir, col'locada ~

amb morter (-) EP612USA_- ~

.g
06.04 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locat -8

amb morter (-) EP612BDI_- ~

!:!
c
u

06.05 Paret de tancament de 25 cm de gruix de maó calat de 25 x 12 x 5 cm, per a revestir, col"locat ~

amb morter (-) EP612DSI_- ~

'"'"
~

06.06 Paret de tancament de 29 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locada

amb morter (-) EP612UDA_-

33.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes EP4B7_1KIO-

36.50 Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (~), col'locat (-) EP4571 37.75 A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, amb barrera de vapor (-), col"locat (-) EP7C4___c:;.-

38.11 A'illament de poliestire extru'it de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-). col'locat (-) EP7C2 ," ,

38.12 A'illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col'locat (-) EP7C2__0_-

16.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir EP4D7D500-







Memoria

Fa~ana recolzada de dos fulls de bloc de morter de ciment, vistos.

Definició

Fa9ana formada per dos fulls de bloc de morter,
ambdós vistos i recolzats en cada sostre. Entre els
dos fulls es disposa una cambra d'aire ventilada i
un full d'a'illament termic adossat al full interior. Les-
tanquitat es confia a la cambra d'aire i a les valo-
nes que expulsen I'aigua que hi pugui penetrar.

Aspectes formals

La mida deis blocs i la dificultat de tallar-los tan que
sigui inadequat qualsevol tipus d'aparell que no si-
gui estrictament modular. El modul habitual de fa-
bricació de blocs és de 40 cm. Cal tenir en compte
que en la dimensió nominal de 40 cm alguns fabri-
cants hi inclouen el junt i d'altres no. En aquest Gas,
el fet que el junt del full interior sigui vist comporta
la mateixa exigencia per a la cara interior, la qual
cosa fa més difícil la modulació general del projecte.

Cal tenir molt en compte la necessitat d'assenyalar
estrictament els junts de moviment del full exterior
i és aconsellable de disposar-los cada 5 m en el
tram central i també a les cantonades, suposant que
les exigencies sísmiques no requereixin altra cosa.

No és necessari de preveure junts en el full inte-
rior si ja s'han previst en el seu acord amb els pi-
largo

Aspectes de comportament

Estanquitat

L.:estanquitat d'aquesta fa<;ana queda garantida per
la cambra d'aire ventilada i drenada. L.:evacuació de
I'aigua que pugui penetrar a través del full exterior
es resol per mitja de valones colocades a cada sos-
tre i damunt de les Ilindes, i de canules introdu'i-
des en els junt verticals que en permeten la sortida.

En les unions deis tancaments secundaris amb
I'obra de fabrica, la inclusió del bastiment de base
entre els dos fulls ofereix les millors garanties geo-
metriques d'estanquitat. S'han de preveure espais
en la unió amb I'obra per tal de permetre un sege-
Ilat més protegit.

En la unió amb el sastre, la peca d'aplacat en for-
ma de L es comporta com un gran trencaaigües i
millora I'estanquitat d'aquesta unió tan difícil.



~a A"illament termic

L'ai'llament de la solució I
ta<;ana, amb 5 cm de til
kcal/h m2Co, La solució
evita els ponts termics en

En el Gas que els pilars es col,loquin darrere I'a'illa-
ment, només queda una mica desprotegida la vara
del sastre, La continu"itat de I'a"illament per sota la
pega en forma de L resol aquest problema. Aquest
a"illament, per anar bé, hauria de ser de poliestire
extru"it,
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Les condensacions s'eviten amb la ventilació de la
cambra d'aire. La ventilació suficient s'aconsegueix
deixant buits els junts verticals de la segona i últi-
ma fijada de cada paramento

La inercia termica dependra del pes del full interior.

Durabilitat

La durabilitat d'aquesta solució de fac;:ana queda li-
mitada per la deis materials que en formen els junts
de deformació. Per aixo caldra un manteniment exi-
gent d'aquests junts.

Un altre manteniment exigent sera el que caldra ter
deis segellats de les unions amb els tancaments se-
cundaris que queden més exposats.

Caldra ter una neteja periodica deis punts per on
s'evacua I'aigua de la ta<;:ana cap a I'exterior i deis
punts de ventilació.

Altres aspectes

La resistencia al foc de la solució de referencia és
RF- 270 i I'a'illament acústic 51 dB.

El comportament mecanic és bo pel que fa a les
accions horitzontals, ja que suporta el vent per fric-
ció amb els sastres.

Pel que fa a les accions verticals, I'estabilitat que-
da assegurada per I'amplitud del recolzament en
el sastre. Cal exigir-li la rigidesa necessaria per a
evitar, tant la fissuració per flexió d'un full recolzat,
com I'entrada en carrega d'un full interior per ex-
cés de fletxa.

El primer aspecte és especialment important en una
lamina tan rígida com la que formen aquests blocs
de grans dimensions i junts prims.

de 

referencia en aquestabra 
de vidre, és de 0.43

amb bastiment de base
tat el perímetre deis buits.



Relació amb els buits

Tancaments secundaris

Per als tancaments secundaris, s'ha adoptat la po-
sició central, és a dir, el pla d'unió del full exterior
i de I'interior. Constructivament, aquesta solució és
molt correcta, ja que permet una adequada inde-
pendencia mecanica deis dos fulls, sobretot pel que
fa a les deformacions. També millora el comporta-
ment termic de la fa9ana i evita les possibles con-densacions. 

Aquesta posició és coherent amb la
que s'adopta en el Gas de les fa9anes de full exte-
rior Iliure (fa9anes passants).

En aquesta solució es preveu la utilització de bas-
timent de base que s'allotja entre els dos fulls. La
secció d'aquest bastiment s'ajusta a la separació
deis dos fulls en el perímetre del buit.

Relació amb I'ampit

L.:ampit recolza en el full exterior i cal que quedi fal-
cat per I'escopidor del marc del tancament secun-
dari. S'ha previst que ocupi exclusivament I'ampla-
ria del buit i, encara que es presenta un punt feble
en el junt amb els brancals, és difícil de poder uti-
litzar cap més solució en una fagana de bloc visto

Relació amb la Ilinda

Quan no hi ha caixa de persiana, és necessaria la
col.locació de dues Ilindes independents, com les
que il.lustra la figura. Es manté la rigorosa separa-
ció deis fulls i així s'evita el pont termic habitual.

La Ilinda exterior s'ha fet utilitzant una pega de mor-ter, 
en forma de U, tallada en forma de L, que fa

d'encofrat perdut. Aquesta L proporciona la desit-jada 
continu'itat d'aspecte a la cara exterior, ja que

la pega original sol trobar-se amb tots els colors i
totes les textures.

La Ilinda del full interior és una pega prismatica deformigó, 
la qual és preferible que sigui prefabricada.

Quan hi ha caixa de persiana fins al sostre, aques-
ta caixa fa innecessaria la Ilinda interior. En aquest
cas la Ilinda exterior s'haura de construir amb pe-
ces especials, com les que s'utilitzen per a la for-
mació de cercols.



Relació amb el revestiment interior

La posició central del tancament exigeix un pla
d'acabat damunt I'ampit.

~obra

La separació total deis dos tulls i, per tant, la man-
ca de Iligades entre ells, permeten que, en aquest
Gas, el procés d'execució pugui ser el més raona-
ble, és a dir, de dins cap atora. Aquest procés és
I'únic que permet un control correcte de la conti-
nu'itat de I'ai'llament termic i una correcta col.loca-
ció de les valones.

De tot el que s'ha exposat fins ara, es despren que,
en el curs de I'execució de I'obra, cal prestar aten-
ció especial als punts següents:

Execució de la cambra d'aire i de les
valones.

L:execució de la cambra d'aire és especialment de-
licada, ja que ha de quedar completament neta de
tata mena de restes d'obra que podrien obturar els
drenatges i la ventilació. L:amplaria útil de la cam-
bra d'aire ha de ser suficient per a permetre'n la
circulació: 3 cm, com a mínimo

També és delicada I'execució de les valones, ja que
cal evitar les situacions que podrien produir-hi es-
vorancs o perforacions. Un punt molt delicat és
I'execució de la valona en el junt de dilatació, ja que
ha de ser discontinu, mitjangant una unió caval-
cada.

Execució de junts entre blocs.

És molt delicada I'execució de junts entre blocs en
aquesta solució.

Segellat del junt entre la fa~ana i el
sastre.

El junt entre I'extrem superior del full exterior de
cada parament de pis i la cara inferior del sastre
és molt delicat. Les deformacions diferencials, d'ori-
gen termic i mecanic que haura de suportar durant
tata la vida de I'edifici, fan que el junt elastic que
s'hi introdueixi sigui I'única i fragil garantia de I'es-tanquitat. 

Es pot considerar també que la cambra
d'aire en millora l'estanQuitat.



Segellat deis junts de dilatació.

Malgrat que el segellat exterior del junt és prou de-
licat, amb tot, es pot considerar que la cambra
d'aire en millora I'estanquitat.

En general, cal evitar els junts de dilatagió que in-
terrompen la continu'itat del tancament. Es més re-
comanable de tenir en compte el concepte cons-
tructiu d'edificis independents, separats per mitja dejunts. 

AiXQ evitaria que es traslladessin deforma-
cions estructurals al tancament,

Recolzament del full exterior en el
sastre.

El full exterior recolza en el sastre a cada pis. El
fet de valer donar més gruix al revestiment de la
vara del sastre pot portar a reduir perillosament
aquest recolzament. Cal assegurar-se que el recol-
zament eficag sigui sempre superior als dos tergos
del gruix del full exterior.

Segellat deis junts deis tancaments
secundaris amb I'obra.

Aquesta 

unió requereix un segellat malt acurat, que
s'analitzara en I'estudi del subsistema de Tanca-
ments Secundaris.



Fa~ana recolzada de dos fulls de bloc de morter de ciment, vistos.

Detalls constructius Núm. dibuix

3.01/02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada cóncava

Encontre amb pilar

Encontre amb vara de sastre

Encontre amb porxo

Junt de dilatació

Junt de control

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedr

Unitat de Ilinda sense caixa de persiana

Unitat de llinda amb caixa de persiana





Tram central3.01'"
a

FuI! interior
Tipus peca

Núm Indicador
fitxa de cost m2

FuI! exterior
Tipus pega Gruix pe~a cm Gruix tul! cm
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01 .
02
03

04

05

06

07
08

09

10
11
12

1,00

1,04

1,39

1,48

1,17

1,20

1,67

1,76

1,06

1,09

1,38

1,47

20

20

20

20

30

30

30

30

20

20

20

20

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Rugosa i blanca

Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix3.02

FuI! interior
Tipus pe<;a

Núm Indicador
fitxa de cost m2

FuI! exterior
Tipus peca Gruix full cmGruix peQa cm

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

11

15

11

15

01
02
03

04

1,00

1,04

1,35

1,46

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

15

15

15

15

Cantonada convexa

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

Cantonada cóncava

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Encontre amb pilar3.05

Núm Indicador

fitxa de cost m2

0,00

Encantre amb vara de sastre3.06

Núm Indicador
fitxa de cosl mAI~ária vara m

01
02

1,00
1,40

.0;3,00

>3,00



Encontre amb porxo3.07

Núm Indicador
fitxa de casI mGruix sastre cm

01
02
03

1,00
1,001,01

25
27
30

Junt de dilatació3.08

Núm Indicador
fitxa de cost mSegellatAmplaria mm

01
02
03

1.00
1.52
1.52

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

20
30
30

Junt de control3.09

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Unitat d'ampit3.10

Núm Indicador
fitxa de cosl

0,00

Brancal extrem

3.11

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Brancal intermedi3.12

Núm Indicador
fitxa de cosl

0,00

Unitat de Ilinda3.13

Núm Indicador
fitxa de casi uLlum m

01
02
03

1,00
1,12
1,25

1,20
1,40
1,60

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana3.14

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

01
02
03

1,00
1,13
1,27

1,20
1,40
1,60

.Solució que correspon al detall grafic de referencia.





Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

3.01.01

3979 PTA/m'Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i aillament de poliestire adossat al full
interior.

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, Full interior d'11 cm degruix, 

amb peces de color gris, col,locades
amb morter M-40/B. A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12kg/m3, 

de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir. Cambra d'aire de 50 mm degruix. 

Gruix total del tancament: 41 cm.

Quantitat Preu PTA/u ImportDescripció

1.000 

m219.00

1.000 m238.15

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista col.locat amb morter M-40/B"

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.
Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc toradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una
cara vista, col"locat amb morter M-40/B.

1.000 m21 7.00 x

Total CCS

Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 15
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

3.01.02

Tram 

central de tac;ana d'obra de tabricade 
dos tulls recolzada, amb tull exterior de

paret de bloc de morter de ciment toradat iIlis, 
de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full

interior d'una cara vista, de paret de blocde 
morter de ciment toradat i Ilis, de

40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al tullinterior,

4122 PTA/m'Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col,locades amb
morter M-40/B. Full interior de 15 cm de
gruix, amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B. A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir. Cambra d'aire de 50 mm de
gruix. Gruix total del tancament: 45 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

1.000 m219.00

1.000 m2

38.1 

5

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m21 7.02

Total CCS



3.01.03 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior d'11 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7, A'illament de plaques de poliestire
expandit, de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 41 cm.

;22 PTA/
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Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista, Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior,

19.01 1.000 m2

38.15 1.000 m2

1 7.00

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment blanc,
d'una cara vista, col.locat amb morter de ciment
blanc i sorra de marbre 1:1:7.

1.000 m2

Total CCS

3.01 .04 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de facana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

5907 

PTA/m'Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Full interior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1: 1 :7. A'illament de plaques de poliestireexpandit, 

de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 45 cm.

19.00 1.000 m2 x

38.15 1.000 m2 x

17.02

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1:7.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

1.000 m2

Total CCS



3.01 

.05 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i aillament de poliestire adossat al full
interior.

4640 

PTA/m'Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, Full interior d'11 cm degruix, 

amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B. A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir. Cambra d'aire de 50 mm degruix. 

Gruix total del tancament: 51 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

19.01

1.000 m2

38.15 1.000 m2 x =

17.00

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris,
d'una cara vista, col-loca! amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.
Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc torada!
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris, d'una
cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

3.01.06 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 15
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de faQana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x30 cm, d'una cara vista, Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior,

4783 prAlmFull exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, Full interior de 15 cm de
gruix, amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B. A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir. Cambra d'aire de 50 mm de
gruix, Gruix total del tancament: 55 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

19.01 1.000 m2 x

38.15 1.000 m2 x

17.02 1.000 m2 x =

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris,
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire expandil de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Total CCS



3.01.07 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram 

central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al fullinterior.

Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col,locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Full interior d'11 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. A'illament de plaques de poliestireexpandit, 

de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 51 cm,

6630 PTA/m'
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19.01

1.000 m2 x

38.1 

5 1.000 m2 x

17.00

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc toradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment blanc,
d'una cara vista, col.locat amb morter de ciment
blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

1.000 m2 x

Total CCS

3.01.08 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram 

central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al fullinterior.

Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Full interior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. A'illament de plaques de poliestire
expandit, de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 55 cm.

7015 

PTA/m

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

19.01 .000 m2 x

38.15 1.000 m2

17.02

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

1.000 m2

Total CCS



Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

3.01 

.09

Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
rugós, de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

4206 PTA/m'Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B. Full interior d'11 cm degruix, 

amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B. A.illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir. Cambra d'aire de 50 mm degruix. 

Gruix total del tancament: 41 cm.

1.000 m219.03 x

1.000 m238.15

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
gris, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.
Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris, d'una
cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

000 m21 7.00

Total CCS

Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i gris. Full interior de
1 5 cm de gruix, de bloc Ilis i gris

3.01.10

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabricade 
dos fulls recolzada, amb full exterior de

paret de bloc de morter de ciment foradat irugós, 
de 40x20x20 cm, d'una cara vista.

Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i aillament de poliestire adossat al fullinterior.

4350 

PTAlm'Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, Full interior de 15 cm de
gruix, amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B, A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir. Cambra d'aire de 50 mm de
gruix. Gruix total del tancament: 45 cm.

19.03 1.000 m2 x

38.15 1.000 m2 x

1.000 m217.02

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
gris, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, qol.locades no
adherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris,
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Total CCS



3.01.11

Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i blanco Full interior
d'11 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de fac;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
rugós, de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

5472 PTA/m'
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Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Fui! interior d'11 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Ai'llament de plaques de poliestireexpandit, 

de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total de! tancament: 41 cm.

19.03 1.000 m2

38.1 5 1.000 m2 x

1 7.00 1.000 m2

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

Ai'lIament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment blanc,
d'una cara vista, col.locat amb morter de ciment
blanc i sorra de marbre 1:1:7.

x

Total CCS

3.01.12 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i blanco Full interior
de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de ta<;ana d'obra de tabrica
de dos tulls recolzada, amb tull exterior de
paret de bloc de morter de ciment toradat irugós, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment toradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al tullinterior.

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. A.illament de plaques de poliestireexpandit, 

de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 45 cm.

5857 PTAlm'

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

19.03 1.000 m2

38.15 1.000 m2

17.02

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1:7.

1.000 m2 x

Total CCS





3.02.01 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i aillament de poliestire adossat al fullinterior.

~633 PTA/m'
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Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B. Full interior d'11 cm de
gruix, amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B, A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
sense adherir, Cambra d'aire de 50 mm degruix. 

Gruix total del tancament: 36 cm.

17.02 1.000 m2

38.15 1.000 m2

17.00

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris,
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Aillament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc toradat
Ilis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris, d'una
cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS

3.02.02 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 15
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B. Full interior de 15 cm de
gruix, amb peces de color gris, col.locades
amb morter M-40/B, A'illament de plaques
de poliestire expandit, de densitat 12
kg/m3, de 50 mm de gruix, col,locades
sense adherir, Cambra d'aire de 50 mm
de gruix. Gruix total del tancament: 40 cm.

3776 PTA/m2

1 7.02 1.000 m2 x

38.15 1.000 m2

1 7.02

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris,
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades no
adherides.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris, d'una
cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS



3.02.03 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

4921 PTAI

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabricade 
dos fulls recolzada, amb full exterior de

paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 
de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full

interior d'una cara vista, de paret de blocde 
morter de ciment foradat i Ilis, de40x20x11 

cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al fullinterior.

Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7, Full interior d'11 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1: 1:7. A'illament de plaques de poliestireexpandit, 

de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col,locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 36 cm.

1 7.02 1.000 m2 x

1.000 

m238.15 x

1.000 m21 7.00

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

Aillament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades noadherides.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradatlIis 
de 40x20x11 cm, de morter de ciment blanc,d'una 

cara vista, col.locat amb morter de cimentblanc 
i sorra de marbre 1:1 :7.

x

Total CCS

Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

3.02.04

Tram 

central de tagana d'obra de tabrica
de dos tulls recolzada, amb tull exterior de
paret de bloc de morter de ciment toradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment toradat i Ilis, de
40x20x15 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al tullinterior.

5306 

PTA/m'Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Full interior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1: 1 :7. A'illament de plaques de poliestireexpandit, 

de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruixtotal 

del tancament: 40 cm.

1.000 m2

1 

7.02

1.000 

m238.15

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de cimentblanc, 

d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades noadherides.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc, d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

1.000 

m2

1 

7.02

Total CCS





3.04

Cantonada 

concavaCriteri 

de valoració: inclos en tram central

Cantonada cóncava en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i ai'llament de poliestire adossat al full interior.

r~-=-= ~ -.

00.51

e
00.50
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00.50
00.51

Segellat de junt~

Junt vertical





3.06 Encantre amb vara de sastre
Criteri de valoració: PT A/m

Encontre amb vara de sastre en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una
cara vista, de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de poliestire adossat al full interior. La vara amb el mateix aspecte de la cara exterior.
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44.35
EP832 EP7C2

38.11
43.75

Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'alyaria, amb peces de morter de ciment (-), en forma

de L de (-) cm, col"locades amb morter (-)

A"illament de poliestire extru"it de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col'locat (-)

Membrana de (~) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Segellat de junts

Junt compressible

Subsistema sastres

EP743_t-L-
00.50
00.52
05.23



Encantre amb vara de sastre. Aplacat a menys de 3 m d'al~aria3.06.01

Encontre amb vara de sastre en fa<;:anad'obra 
de fabrica de dos fulls recolzada,

amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

d'una cara vista. Full interior d'una
cara vista, de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de
poliestire adossat al full interior. La vara
amb el mateix aspecte de la cara exterior.

~908 

PT A/n¡2Aplacat de la vara a menys de 3 m ;
d'al<;:aria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20
cm, col.locades amb morter M-40/B,
A'ilament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Membrana
impermeable col ,locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col. locada
sense adherir. Gruix de sastre: 30 cm,

Quantitat Preu PTA/u

~

Descripció

1.000 

m244.35
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Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'al~aria, com a maxim, amb peces Ilises de morter
de ciment gris, en forma de L de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire extru.it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida.

0.360 m238.11

0.550 m243.75

Total CCS

Encantre amb vara de sastre. Aplacat a més de 3 m d'al~aria3.06.02

Encontre amb vora de sostre en ta<;:ana
d'obra de tabrica de dos tulls recolzada,
amb tull exterior de paret de bloc de
morter de ciment toradat i Ilis, de 40x20x20
cm, d'una cara vista. Full interior d'una
cara vista, de paret de bloc de morter de
ciment toradat i Ilis, de 40x20x11 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de
poliestire adossat al tull interior. La vora
amb el mateix aspecte de la cara exterior.

4078 

PTA/m'Aplacat de la vara a més de 3 m
d'alc;aria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20
cm, col,locades amb morter M-40/B,
A'ilament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Membrana
impermeable col ,locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir. Gruix de sastre: 30 cm.

Descripció Quantitat I Preu PTA/u Import

1.000 m244.35 Aplacat de faixa horitzontal exterior a més 3,00 m
d'alCaria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col'locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida.

0.360 m2

38.11

x

43.75 0.550 m2 x

Total CCS



3.07 Encontre amb porxo
Criteri de valoració: PT A/m

Encontre amb porxo en fa<;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. La vara amb el mateix aspecte de la cara exterior. Distancia
d < 80 mm.
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44.35 Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'alcaria, amb peces de morter de ciment (-), en forma

de L de (-) cm, col"locades amb morter (-)

A'illament de poliestire extru'it de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Subsistema sastres

EP832 EP7C2

38.11
43.75

EP743_'-L-

05.23



3.07.01 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 25 cm

Encontre amb porxo en fac;ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb fullexterior 
de paret de bloc de morter de

ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,d'una 
cara vista. Full interior d'una caravista, 
de paret de bloc de morter de ciment

foradat i Ilis, de 40x20x11 cm, amb cambrad'aire 
ventilada i a'illament de poliestire

adossat al full interior. La vora amb el
mateix aspecte de la cara exterior.
Distancia d < 80 mm.

Aplacat de la vara a més de 3 m
d'alc;aria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20
cm, col.locades amb morter M-40/B.
Aillament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Membrana
impermeable col. locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col ,locada
sense adherir. Gruix de sastre: 25 cm.

Descripció

44.35 1.000 m2

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'alcaria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extrui't de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

0.250 m2

43.75 0.550 m2

Total CCS

3.07.02 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 27 cm

Encontre amb porxo en fagana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de címent
foradat i Ilis, de 40x20x11 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior. La vara amb el
mateíx aspecte de la cara exterior.
Distancia d<80 mm.

Aplacat de la vara a més de 3 m
d'alc;aria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20
cm, col.locades amb morter M-40/B.
A"illament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica, Membrana
impermeable col.locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col. locada
sense adherir. Gruix de sastre: 27 cm.

44.35 1.000 m2

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'algaria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A.illament amb pl~ues de poliestire extru.it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida.

0.270 m2

43.75 0.550 m2

Total CCS



3.07.03 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 30 cm

4028 

PTA/m'Encontre amb porxo en fac;ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x11 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior. La vara amb el
mateix aspecte de la cara exterior.
Distancia d < 80 mm.

Aplacat de la vara a més de 3 md'al<;:aria, 
amb peces Ilises de morter de

ciment gris, en forma de L, de 20x40x20
cm, col.locades amb morter M-40/B.
A'illament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Membrana
impermeable col. locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir. Gruix de sastre: 30 cm.

44.35 1.000 m2

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'alc;:aria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

Aillament amb plaques de poliestire extruit de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

0.300 m2

43.75 0.550 m2

Total CCS



3.08 Junt de dilatació
Criteri de valoració: PTA/m

Junt de dilatació en faQana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. Pla del junt vertical. Segellat a I'exterior i a I'interior.

43.40

EP7J51__-
42.40

Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb
massilla (-), col " locada amb (-)

Reblert de junt, amb cardó cel"lular de polietile expandit, de (-) mm, col"locat a pressió a

I'interior del junt EP7J211-



3.08.01 Junt de dilatació. Amplaria 20 mm segellat amb silicona neutra

Junt de dilatació en tagana d'obra de
tabrica de dos tulls recolzada, amb tull
exterior de paret de bloc de morter de
ciment toradat i Ilis, de 40x20x20 cm d'una
cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment toradat i
Ilis, de 40x20x11 cm amb cambra d'aire
ventilada i aillament de poliestire adossat
al tull interior. Pla del junt vertical. Segellat
a I'exterior i a I'interior.

585 PTA/m
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Junt de 20 mm d'amplaria. Segellat a
¡'exterior de 10 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimació
específica. Segellat a I'interior de 10 mm
de profunditat, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual,
previa emprimació específica. Reblert del
junt de dilatació amb cardó cel.lular de
polietile expandit, de D 30 mm, col.locat a
pressió a I'interior del junto

Descripció Ouantitat Preu PTA/u

~

43.40 1.000 m

42.40 2.000 m

43.40

Segellat de junts entre materials d'obra de 20 mm
d'amplaria i 10 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 30 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Segellat de junts entre materials d'obra de 20 mm
d'amplaria i 10 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

1.000 m

Total CCS

3.08.02 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb silicona neutra

Junt de dilatació en fa<;:ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm d'una
cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x11 cm amb cambra d'aire
ventilada i aillament de poliestire adossat
al full interior. Pla del junt vertical. Segellat
a I'exterior i a I'interior.

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimacióespecífica. 

Segellat a I'interior de 20 mm
de profunditat, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual,
previa emprimació específica. Reblert del
junt de dilatació amb cardó cel.lular de
polietile expandit, de D 40 mm, col.locat a
pressió a I'interior del junto

891 PTAlm

43.40 1.000 m

42.40 2.000 m

43.40

Segellat de junts entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel'lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Segellat de junts entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

1.000 m

Total CCS



3.08.03 Junt de dilatació. Amplilria 30 mm i segellat amb polisulfurs

Junt de dilatació en fac;:ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm d'una
cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x11 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a"illament de poliestire adossat
al full interior. Pla del junt vertical. Segellat
a I'exterior i a I'interior.

891 PTAlmJunt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de polisulfurs bicomponents,
aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica. Segellat a I'interior
de 20 mm de profunditat, amb massilla de
polisulfurs bicomponents, aplicada amb
pistola manual, previa emprimació
específica. Reblert del junt de dilatació
amb cardó cel.lular de polietile expandit,
de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impart-

43.40 1.000 m x

42.40 2.000 m

43.40

Segellat de junts entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
polisulfurs bicomponents, aplicada amb pistola
manual, previa emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Segellat de junts entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
polisulfurs bicomponents, aplicada amb pistola
manual, previa emprimació específica.

1.000 m

Total CCS



3.09 Junt de control
Criteri de valoració: inclos en tram central

Junt de control en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista, Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior,

00.50
00.51

Segellat de junts

Junt vertical



3.10

ram central
Unitat d'ampit
Criteri de valoració: inclos el

Unitat d'ampit en fa<;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament
de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari amb junt recte. L'ampit format per dos fulls no enrasats, I'interior
més alt que I'exterior. Escopidor de cares paral'leles amb pendent de menys del10 %. Relleix a I'interior.

OS.31

OS.4208,41-

00.40'

05.31
05.41
05.42
00.40

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors

Element de coronació amb filada de bloc-cercol de morter de ciment



3.11

Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal extrem en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment
de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte, El brancal per anar vist,

00.21
00.50
05.31

Refor(f' de brancal amb abocada de formigó

Segellat de junts

Subsistema tancaments secundaris





3.13 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment
de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte. La unitat formada per dues Ilindes,
I'exterior tanca la cambra d'aire. Llum fins a 2 m. Llinda exterior de peces de morter de ciment reblertes
de formigó, cara frontal per anar vista. Llinda interior de formigó, cara frontal per anar vista. Cara inferior
de les dues Ilindes per anar vista.
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36.1 

5

EP4E7 EP4571__-,-

EP4B7 _000-

EP4D7D520-

EP4D7D500-

36.50
33.30
46.30
46.40
43.75

EP743_1-L-

00.50
05.31
05.23

Llinda de (~) cm d'amplaria, de L formada per pega U lIisa de (-) cm, tallada longitudinalment,

de morter de ciment (-), col"locada amb morter (-)

Formigó per a Ilindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a Ilindes de directriu recta, per a deixar vist

Encofrat amb taulers de fusta, per a Ilindes de directriu recta, per a revestir

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Segellat de junts

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema sostres



3.13 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PTA/u

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment
de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte. La unitat formada per dues Ilindes,
I'exterior tanGa la cambra d'aire. Llum fins a 2 m. Llinda exterior de peces de morter de ciment reblertes
de formigó, cara frontal per anar vista. Llinda interior de formigó, cara frontal per anar vista. Cara inferior
de les dues Ilindes per anar vista.

00.21 Refor~ de brancal amb abocada de formigó



3.13.01

Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

5616 PTA/u
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Unitat de Ilinda en fa<;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al fullinterior. 

Tancament secundari en posicióintermedia, 
amb bastiment de base,

col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat formada per duesIlindes, 

I'exterior tanca la cambra d'aire.
Llum fins a 2 m. Llinda exterior de peces
de morter de ciment reblertes de formigó,
cara frontal per anar vista. Llinda interior
de formigó, cara frontal per anar vista.
Cara inferior de les dues Ilindes per anarvista.

Llum d'1 ,20 m. Llinda exterior de 25 cmd'amplaria, 
amb pe9a U Ilisa de 20x20x30cm, 

tallada longitudinalment, de morter de
ciment gris a cares vistes, col.locada amb
morter M-80/B. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 13x11 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Encofrat amb tauler
de fusta. Acer AEH 500 N de límit elastic
5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

36.1 

5 1.600

36.50 0.082 m3

33.30 9.175 kg x

46.30 0.592 m2 x

46.40 0.272 m2

43.75

Llinda estructural de 15 a 30 cm d'amplaria, de pega
U lIisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris a
cares vistes, tallada longitudinalment, col.locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maximadel granulat 12 mm, col.locat
manualment.Acer 

AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruixd'una 
lamina de PVC flexible no resistent a laintemperie 

sense armadura, col.locada no adherida.

0.848 m2

Total CCS



Unitat de Ilinda. Llum d'1,40 m3.13.02

Unitat de Ilinda en fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat formada per dues
Ilindes, I'exterior tanca la cambra d'aire.
Uum fins a 2 m. Uinda exterior de peces
de morter de ciment reblertes de formigó,
cara frontal per anar vista. Uinda interior
de formigó, cara frontal per anar vista.
Cara inferior de les dues Ilindes per anarvista.

6309 

PTA/uLlum d'1 ,40 m. Llinda exterior de 25 cm
d'amplaria, amb pega U Ilisa de 20x20x30
cm, tallada longitudinalment, de morter de
ciment gris a cares vistes, col.locada amb
morter M-80/B. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 13x11 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Encofrat amb tauler
de fusta. Acer AEH 500 N de límit elastic
5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

36.15 1.800 m

0.092 m336.50 x

10.254 kg33.30 x

0.666 m246.30 x

0.306 m246.40 x

43.75

Llinda estructural de 15 a 30 cm d'amplaria, de pec;:a
U lIisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col'locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.954 m2 x

Total CCS



3.13.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,60 m

Unitat de Ilinda en fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat formada per dues
Ilindes, I'exterior tanca la cambra d'aire.
Llum fins a 2 m. Llinda exterior de peces
de morter de ciment reblertes de formigó,
cara frontal per anar vista. Llinda interior
de formigó, cara frontal per anar vista.
Cara inferior de les dues Ilindes per anarvista.

7002 

PTA/u
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Llum d'1 ,60 m. Llinda exterior de 25 cmd'amplaria, 
amb pega U Ilisa de 20x20x30cm, 

tallada longitudinalment, de morter de
ciment gris de cares vistes, col.locada amb
morter M-80/B. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 13x11 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Encofrat amb tauler
de fusta. Acer AEH 500 N de límit elastic
5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

36.15 2.000 m x

36.50 0.102 m3 x

33.30 11.334 kg x

46.30 0.740 m2 x

46.40 0.340 m2 x

43.75

Llinda estructural de 15 a 30 cm d'amplaria, de peGa
U Ilisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col.locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

1.060 m2 x

Total CCS



3.14 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire adossat al full interior, Tancament secundari en posició intermedia,
amb bastiment de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte, La unitat de Ilinda fins
a 2 m de Ilum. Llinda de peces de morter de ciment reblertes de formigó, cara frontal per anar vista,
cara inferior per anar vista, Tram de tancament de caixa de persiana de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de poliestire a I'interior,

36.01

EP4E7 EP4S71 ---","

36.50
33.30
1 9.00

EP81856__-

EP7C2__0_-38.1 2
00.50
05.23
05.31

Llinda de (-) d'amplaria, de pe<;:a U Ilisa de (-) cm de morter de ciment (-). col"locada amb

morter (-)

Formigó per a lIindes (-). de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc toradat lIis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de

ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-)

A"illament de poliestire de densitat (-). de (-) mm de gruix, col"locat (-)

Segellat de junts

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,20 m3.14.01

3952 PTAluLlum d'1 ,20 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb pec;:a U Ilisa de 20x20x20
cm de morter de ciment gris de cares
vistes, Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col,locat manualment. Armadura de 4
D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2 en barres corrugades, Tram de
tancament de caixa de persiana de 50 cm
d'alc;:aria, de paret de 20 cm de gruix, de
bloc foradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter
de ciment gris, col.locat amb morter M-
40/8. A'illament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu,
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa~ana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11
cm, amb cambra d'aire ventilada i
a'illament de poliestire adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior

1.600 m36.01

0.037 m336.50

4.558 kg33.30

0.360 m219.00

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de peca U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-SO/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista col.locat amb morter M-40/B.

Aillament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

500 m238.12

Total CCS



3.14.02 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,40 m

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fagana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11
cm, amb cambra d'aire ventilada i
a'illament de poliestire adossat al full
interior, Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum, Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a"illament de
poliestire a I'interior

Llum d'1 ,40 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb pega U Ilisa de 20x20x20
cm de morter de ciment gris de caresvistes. 

Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Armadura de 4
D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2 en barres corrugades. Tram de
tancament de caixa de persiana de 50 cmd'algaria, 

de paret de 20 cm de gruix, de
bloc toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter
de ciment gris, col.locat amb morter M-40/8. 

A'illament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu.

U74 

PTAlu

36.01 1.800 m

36.50 0.041 m3

33.30 5.094 kg

19.00 0.420 m2

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pega U
lIisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col. locada amb morter M-SO/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista col.locat amb morter M-40/B.

Ai'lIament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

38.12 1.700 m2

Total CCS



3.14.03 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,60 m

5005 PTAluLlum d'1 ,60 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb pega U Ilisa de 20x20x20
cm de morter de ciment gris de cares
vistes. Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Armadura de 4
D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2 en barres corrugades. Tram de
tancament de caixa de persiana de 50 cm
d'algaria, de paret de 20 cm de gruix, de
bloc foradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter
de ciment gris, col.locat amb morter M-
40/8. Ai'llament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu.

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11cm, 

amb cambra d'aire ventilada i
a'illament de poliestire adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte, La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista,
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior

36.01

2.000 m x

36.50 0.046 m3 x

33.30 5.630 kg x

1 9.00 0.480 m2

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pe<;:a U
lIisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col'locada amb morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col'locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes,

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locades
amb morter adhesiu,

38.12 900 m2 x

Total CCS



I 17.00 Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat de 40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment

(-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61823__-

17.02 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 15 cm, de morter de

~ ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61645__-

,'@:-
~. 19.00 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de

~ ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61656__-

"u"
~ 19.01 Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 30 cm, de morter de

5 ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61666__-

E"
-:; 19.03 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat rugós de 40 x 20 x 20 cm, de morter

~ de ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP616H6__-

~
~
:2 33.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes EP4B7_000-

'"
.g
~ 36.01 Llinda de (-) d'amplaria, de peGa U lIisa de (-) cm de morter de ciment (-), col"locada amb mor-

~ ter (-) EP4E7 ..

~
Q

e 36.15 Llinda de (-) cm d'amplaria, de L formada per peGa U lIisa de (-) cm, tallada longitudinalment,

~ de morter de ciment (-), col"locada amb morter (-) EP4E7 ..
""..

1.; 36.50 Formigó per a Ilindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-) EP4S71 38.11 A'illament de poliestire extru"it de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat (-) EP7C2 38.12 A"illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-) EP7C2__0_-

38.15 A"illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat sense adherir EP7C2___I-

42.40 Reblert de junt, amb cardó cel.lular de polietile expandit, de (-) mm, col"locat a pressió a I'in-

terior del junt EP7J211_1-

43.40 Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb mas-

silla (-), col"locada amb (-) EP7J51 43.75 Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie, ar-

madura (-), col. locada sense adherir EP743_I_L-

44.35 Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'aIGaria, amb peces de morter de ciment (-), en forma

de L de (-) cm, col"locades amb morter (-) EP632 46.30 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a deixar vist EP4D7D520-

46.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir EP4D7DSOO-







Memoria

Fa~ana recolzada de dos fulls, I'exterior de bloc de morter de ciment,
vist, i I'interior de ceramica, revestit

Definició

Fa9ana formada per dos fulls, ambdós recolzats en
cada sastre. El full exterior, de bloc de morter, visto
L:interior, de ceramica foradada, revestit. Entre els
dos fulls es disposa una cambra d'aire ventilada i
una lamina d'ai'llament termic adossada al full in-terior. 

L:estanquitat es confia a la cambra d'aire i a
les valones que expulsen I'aigua que hi pugui pe-
netrar.

Aspectes formals ..;
"
"
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La mida deis blocs i la diticultat de tallar-los tan que
sigui inadequat qualsevol tipus d'aparell que no si-
gui estrictament modular. El modul habitual de ta-
bricació de blocs és de 40 cm. Cal tenir en compte
que en la dimensió nominal de 40 cm alguns tabri-
cants inclouen el junt i d'altres no.

Cal tenir molt en compte la necessitat d'assenya-
lar estrictament els junts de moviment del full exte-rior. 

Cal disposar-los cada 5 m en el tram central
i també a les cantonades, suposant que les exigen-
cies sísmiques no requereixin altra cosa.

Aspectes de comportament

Estanquitat

L:estanquitat d'aquesta fa9ana queda garantida per
la cambra d'aire ventilada i drenada. L:evacuació de
I'aigua que pugui penetrar a través del full exterior
es resol per mitja de valones col.locades a cada
sastre i damunt de les Ilindes, i de canules intro-
du'ides en els junts verticals que en permeten la sor-
tida.

En la unió amb el sostre, la pega d'aplacat en for-
ma de L es comporta com un gran trencaaigües i
millora I'estanquitat d'aquesta difícil unió.

En les unions deis tancaments amb I'obra de fabri-ca, 
la inclusió del bastiment de base entre els dos

fulls ofereix les millors garanties geometriques d'es-tanquitat. 
S'han de preveure espais en la unió amb

I'obra per tal de permetre un segellat més protegit.



A"illament termic

L.:a"illament de la solució Ita9ana, 

amb 5 cm de til
kcal/h m2Co, La solució
evita els ponts termics en

En el Gas que els pilars es col,loquin darrere I'a'illa-
ment, només queda una mica desprotegida la vara
del sastre. La continui'tat de I'a.illament per sota la
pega en forma de L resol aquest problema. Aquest
a'illament, per anar bé, hauria de ser de poliestire
extru'it.

Les condensacions s'eviten amb la ventilació de la
cambra d'aire. La ventilació suficient s'aconsegueix
deixant buits els junts verticals de la segona i últi-
ma fijada de cada paramento

La inercia termica no és gaire elevada, ja que el
full interior pesa poco

Durabilitat

La durabilitat d'aquesta solució de fa<;ana queda li-
mitada per la deis materials que formen els junts
de deformació. Per aixo caldra realitzar un mante-
niment molt exigent d'aquests junts.

Un altre manteniment exigent sera el que caldra ter
deis segellats de les unions amb els tancaments se-
cundaris que queden més exposats.

Caldra ter una neteja periódica deis punts per on
s'evacua I'aigua de la tac;:ana cap a I'exterior i deis
punts de ventilació.

Altres aspectes

La resistencia al foc de la solució de referencia és
RF- 270 i I'a'illament acústic és 51 dB.

El comportament mecanic és bo pel que fa a les
accions horitzontals, ja que su porta el vent per fric-
ció amb els sastres.

Pel que fa a les acccions vertical s, I'estabilitat que-
da assegurada per I'amplitud del recolzament so-
bre el sostre. Cal exigir-li la rigidesa necessaria per
a evitar, tant la fissuració per flexió d'un full recol-zat, 

com I'entrada en carrega d'un full interior per
excés de fletxa.

El primer aspecte és especialment important en una
lamina tant rígida com la que formen aquests blocs
de grans dimensions i junts prims.

de 

referencia en aquestabra 
de vid re, és de 0,45

amb bastiment de base
tot el perímetre deis buits.



Relació amb els buits

Tancaments secundaris
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Per als tancaments secundaris, s'ha adoptat la po-
sició central, és a dir, el pla d'unió del full exterior
i de I'interior. Constructivament, aquesta solució és
molt correcta, ja que permet una adequada inde-
pendencia mecanica deis dos fulls, sobretot pel que
fa a les deformacions. També millora el comporta-
ment termic de la fagana i evita les condensacions.
Aquesta posició és coherent amb la que s'adopta
en el Gas de les faganes de full exterior Iliure (faga-
nes passants).

En aquesta solució es preveu la utilització de bas-
timent de base que s'allotja entre els dos fulls. La
secció d'aquest bastiment s'ajusta a la separació
deis dos fulls en el perímetre del buit. u
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Relació amb I 'ampit

Lampit recolza en el full exterior i cal que quedi fal-
cat per I'escopidor del marc del tancament secun-dari. 

S'ha previst que ocupi exclusivament I'ampla-
ria del buit i, encara que presenta un punt feble en
el junt amb els brancals, és difícil de poder utilitzar
cap més solució en una fa<;:ana de bloc visto

Relació amb la Ilinda

Quan no hi ha caixa de persiana, és necessaria la
col.locació de dues Ilindes independents, com les
que il.lustra la figura. Es manté la rigorosa separa-
ció deis fulls i així s'evita el pont termic habitual.

La Ilinda exterior s'ha fet utilitzant una pec;a de mor-
ter, en forma de U, tallada en forma de L, que fa
d'encofrat perdut. Aquesta L proporciona la desit-
jada continuitat d'aspecte de la cara exterior, ja que
la pec;a original sol trobar-se amb tots els colors i
amb totes les textures.

La Ilinda del full interior és una pe<;:a prismatica de
formigó i és preferible que sigui prefabricada.

Quan hi ha caixa de persiana fins al sostre, aques-
ta caixa fa innecessaria la Ilinda interior. En aquestGas, 

la Ilinda exterior s'haura de construir amb pe-
ces especials, com les que s'utilitzen per a la for-
mació de cercols.



Relació amb el revestiment interior

La posició central del tancament exigeix un pla
d'acabat damunt I'ampit. Aquest acabat es podria
estendre a tota I'amplaria deis brancals i de la cara
inferior de la Ilinda interior.

~obra

La separació total deis dos tulls i, per tant, la man-
ca de Iligades entre ells, permet que, en aquest Gas,
el procés d'execució pugui ser el més raonable, és
a dir, de dins cap atora. Aquest procés és I'únic
que permet un control correcte de la continu'itat de
I'a'illament termic i una adequada col.locació de lesvalones.

De tot el que s'ha exposat fins ara, es despren que,
en el curs de I'execució de I'obra, cal prestar aten-
ció especial als punts següents:

Execució de la cambra d'aire i de les
valones.

L.:execució de la cambra d'aire és especialment de-
licada, ja que ha de quedar completament neta de
tata mena de restes d'obra que podrien obturar els
drenatges i la ventilació. L.:amplaria útil de la cam-
bra d'aire ha de ser suficient per a permetre'n la
circulació: 3 cm com a mínimo

També és delicada I'execució de les valones, ja que
cal evitar les situacions que podrien produir-hi es-
vorancs o perforacions. Un punt molt delicat és
I'execució de la valona en el junt de dilatació, ja que
ha de ser discontínua, mitjan<;:ant una unió caval-
cada.

Execució de junts entre blocs.

És molt delicada I'execució de punts entre blocs en
aquesta solució.

Segellat de junts entre la fa~ana i el
sastre.

El junt entre I'extrem superior del full exterior de
cada parament de pis i la cara inferior del sastre
és molt delicat. Les deformacions diferencials, d'ori-
gen termic i mecanic que haura de su portar durant
tata la vida de I'edifici, fan que el junt elastic que
s'hi disposi sigui una fragil garantia d'estanquitat.
Es pot considerar també que la cambra d'aire en
millora I'estanquitat.



Segellat de junts de dilatació.

Malgrat que el segellat exterior del junt és prou de-licat, 
amb tot, es pot considerar que la cambra

d'aire en millora I'estanquitat.

En general, cal evitar els junts de dilatació que in-
terrompen la continu'itat del tancament. És més re-
comanable de tenir en compte el concepte cons-
tructiu d'edificis independents, separats per mitja de
junts, Aixó evitaria que es traslladessin deforma-
cions estructurals al tancament,
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Recolzament del full exterior en elsostre.

El full exterior recolza en el sastre a cada pis. El
fet de valer donar més gruix al revestiment de la
vara del sastre pot portar a reduir perillosament
aquest recolzament. Cal assegurar-se que el recol-
zament eficac; sigui sempre superior als dos terc;os
del gruix del full exterior.

Segellat deis junts deis tancaments
secundaris amb I'obra.

Aquesta unió exigeix un segellat acurat que s'ana-
litzara en I'estudi del subsistema de Tancaments Se-cundaris.



Fa~ana recolzada de dos fulls, I'exterior de bloc de morter de ciment,
vist, i I'interior de ceramica, revestit.
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Detalls constructius Núm. dibuix

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada cóncava

Encontre amb pilar

Encontre amb vota de sostre

Encontre amb porxo

Junt de dilatació

Junt de control

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de llinda sense caixa de persiana

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.4.4.4.4.

[)1/[)3

[)4[)5

[)6

[)7[)8

[)9

1011

12

13

14

02
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Tram central

4.01

FuI! exterior

Tipus peGa

FuI! interior
Tipus pe~a

Núm Indicador

fitxa de casI m2Gruix pe~a cm Gruix full cm

Llisa i gl

Llisa i gl

Llisa i bl

Llisa i bl

Llisa i gl

Llisa i gl

Llisa i bl

Llisa i bl

Rugosa

Rugosa

Rugosa

Rugosa

20

20

20

20

30

30

30

30

20

20

20

20

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

01
02"

03
04

05

06

07

08

09

10
11
12

1,00

1,13

1,31

1,44

1,20

1,33

1,65

1,781,07

1,20

1,30

1,42

4.02 Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix

FuI! exterior
Tipus peQa

FuI! interior
Tipus pe9a

Núm Indicador

fitxa de casI m2Gruix peQa cm Gruix tu" cm

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

15

15

15

15

Bloc ceramic

Tolxana
Bloc ceramic

Tolxana

6

10

6

10

01
02
03

04

1,00

1,14

1,26

1,40

Cantonada convexa4.03

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Cantonada con cava4.04

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

Encontre amb pilar4.05

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Encantre amb vara de sastre4.06

Núm Indicador
fitxa de casI mAI~aria vara m

~3,00
>3,00

01
02

1,00
1,38

isaisa

anca
anca
isa
isa
anca
anca
i grisa

i grisa

i blanca

i blanca



Encontre amb porxo4.07

Núm Indicador
fitxa de cost mGruix sastre am

25
27
30

01
02
03

1,00
1,001,01

Junt de dilatació4.08

Núm Indicador
fitxa de casi mAmplaria mm Segellat

20
30
30

01
02
03

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

1,00
1,52
1,53

Junt de control4.09

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

4.10 Unitat d'ampit

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

4.11 Brancal extrem

Núm Indicador
fitxa de cosl

0,00

Brancal intermedi4.12

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Unitat de Ilinda4.13

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00
1,12
1,25

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana4.14

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00
1,13

1,27

*Solució que corréspon al detall grafic de referencia.



4.01 Tram central
Criteri de valoració: PT A/m2

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó
de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al
full interior.

19.00

EP61856_-

EP7C4__(

EP614HSA-

37.15
03.73
00.01
05.42

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat Ilis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de

ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-)

A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col'locat sense adherir

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col"locada (-)

Cambra d'aire

Subsistema acabats verticals interiors



4.01.01 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 6
cm de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fa<;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i aillament de fibra
de vidre adossat al full interior.

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, Full interior de 6 cm de
gruix col,locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir,
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 36 cm,

3288 PTA/m' ~
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19.00 1.000 m2 x =

37.15 1.000 m2 x =

03.70

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col'locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

4.01.02 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 10
cm de gruix, de totxana

Tram 

central de faQana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior a revestir, de paredó de totxana de
29x14x10 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de fibra de vidre adossat al fullinterior.

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B. Full interior de 10 cm de
gruix col.locat amb morter M-40/B.
A.illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 40 cm.

3710 PTA/m'

1 9.00 1.000 m2

37.15 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col-locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 =

Total CCS



4.01.03 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
6 cm de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fac;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

4308 

PTA/m'Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A.illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir. Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 36 cm.
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

19.00 1.000 m2

37.15 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.
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1.000 m2 x ,- -,-

Total CCS

4.01.04

Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
10 cm de gruix, de totxana

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir. Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 40 cm.

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de totxana
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

4730 

PTA/n¡2

19.00 1.000 m2 x

37.15 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col'locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7,

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 .- ,-
Total CCS



4.01.05 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 6 cm
de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/S. Full interior de 6 cm de
gruix col.locat amb morter M-40/S.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir,
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 46 cm.

3949 PTA/m' ~
~
~-
"e...

~

~
.~
~
~

~-
"S:

~..
E
"1;

~
~
Q
E
~
~
~

~
"e

~
~-
¿
.,
~
..-o
~
~
-o"
~
lO
c:
~
~

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import.

19.01

1.000 m2 t-

37.15 1.000 m2 =,-

03.70

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

4.01.06

Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 10
cm de gruix, de totxana

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de totxana
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color gris, col,locades amb
morter M-40/B, Full interior de 10 cm de
gruix col,locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 50 cm,

4370 

PTAln¡2

Descripció' Quantitat Preu PTA/u Impon.

19.01 1.000 m2

37.15 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS



4.01.07

Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
6 cm de gruix, de bloc ceramic
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Tram 

central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a"illament de fibrade 

vidre adossat al full interior.

Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir. Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 46 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

19.01

1.000 m2 x

37.15 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:7.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =,-
Total CCS

4.01.08

Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
10 cm de gruix, de totxana

Tram 

central de fa~ana d'obra de fabricade 
dos fulls recolzada, amb full exterior de

paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 
de 40x20x30 cm, d'una cara vista. Full

interior per a revestir, de paredó de totxanade 
29x14x10 cm, amb cambra d'aireventilada 

i a"illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

Full exterior de 30 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col,locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7, Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir. Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 50 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u

~

19.01 1.000 m2

37.15 1,000 m2 x

03.73

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col'locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:1,

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
no adherit,

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col'locada amb morter M-40/B,

1.000 m2 x ,- -.-
Total CCS



4.01.09 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i gris. Full interior de
6 cm de gruix, de bloc ceramic

Tram 

central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat irugós, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paredó de
bloc ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

3516 PTA/m'Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col,locades amb
morter M-40/B. Full interior de 6 cm de
gruix col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix, Gruix
total del tancament: 36 cm.
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

19.03 1.000 m2

37.15 1.000 m2

03.70

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
gris d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques semirígides de tibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc toradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x

Total CCS ~
~
~
~

4.01.10 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i gris. Full interior de
10 cm de gruix, de totxana

937 PTA/m
i

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color gris, col,locades amb
morter M-40/B. Full interior de 10 cm de
gruix col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 40 cm.

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
rugós, de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paredó de
totxana de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vid re
adossat al full interior.

19.03 1.000 m2

37.15 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
gris d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Alllament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS



4.01.11

Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i blanco Full interior
de 6 cm de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat irugós, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paredó de
bloc ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a"illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

4258 PTA/n¡2Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir, Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 36 cm.

19.03 1.000 m2 x

37.15 1.000 m2 x

03.70

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

A.illament amb plaques semirígides de tibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc toradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =1-

Total CCS

4.01.12 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc rugós i blanco Full interior
de 10 cm de gruix, de totxana

Full exterior de 20 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7. Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir, Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 40 cm.

4679 PTA/m'

Tram 

central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat irugós, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paredó de
totxana de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

19.03 1.000 m2

37.15 1.000 m2

03.73

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1:7.

A"illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col. locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =,- ,-

Total CCS



Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix
Criteri de valoració: PT A/m2

4.02

Tram central de fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 15 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó
de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al
full interior.
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EP7C4'__OI-37.15
03.73
00.01
05.42

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 15 cm, de morter de

ciment (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-)

A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col'locat sense adherir

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locada (-)

Cambra d'aire

Subsistema acabats verticals interiors



4.02.01

Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 6
cm de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

2942 PTA/m'Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B. Full interior de 6 cm de
gruix col.locat amb morter M-40/B.
Ai'llament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 31 cm.

1 7.02 000 m2 x

37.15

1.000 m2 x

03.70

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc toradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 ='-'--,.
Total CCS

4.02.02 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 10
cm de gruix, de totxana

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de totxana
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B. Full interior de 10 cm de
gruix col,locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de 50
mm de gruix, col.locades sense adherir.
Cambra d'aire de 50 mm de gruix. Gruixtotal 

del tancament: 35 cm.

3363 PTAI~

17.02 1.000 m2 x

37.15

1.000 m2 x

03.73

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS



4.02.03 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
6 cm de gruix, de bloc ceramic

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de bloc
ceramic foradat de 50x25x6 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior de 6 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. Ai'llament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir. Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 31 cm.
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

1 7.02 1.000 m2 x

37.15 1.000 m2 x =

03.70

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:1.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50x25x6
cm, per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

000 m2 x =
~
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Total CCS

4.02.04 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
10 cm de gruix, de totxana

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de totxana
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7. Full interior de 10 cm de gruix
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades sense adherir. Cambra d'aire
de 50 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 35 cm.

4128 PTA/I

1 7.02 000 m2

37.15 1.000 m2 x

03.73

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
no adherit.

Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x1 O
cm, per a revestir, col.locada amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS







4.05 Encontre amb pilar
Criteri de valoració: inclos en tram central

Encontre amb pilar en facana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior, El pilar de formigó, situat en el full interior, enrasat a la cara exterior.
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05.28 Subsistema estructura





Encontre amb vara de sastre. Aplacat a menys de 3 m d'al~aria4.06.01

Encontre amb vara de sastre en fac;anad'obra 
de fabrica de dos fulls recolzada,amb 

full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

d'una cara vista. Full interior per arevestir, 
de paredó de totxana, de

29x14x10 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de fibra de vidre adossat al fullinterior. 

La vara amb el mateix aspecte de
la cara exterior.

:;
~

Aplacat de la vara a menys de 3 cm :;d'alc;aria, 
amb peces Ilises de morter de

ciment gris, en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulacióespecífica. 

Membrana impermeable col.locada
entre els dos fulls, d'1 ,20 kg/m2 de pes
i d'1 mm de gruix, d'una lamina de PVCflexible, 

no resistent a la intemperie, amb
armadura de malla de fibra de vid re, col.locada
sense adherir. Gruix de sastre: 30 cm.

44.35 1.000 m2Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'alcaria, com a maxim, amb peces lIises de morter
de ciment gris, en forma de L de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana d'1,20 kg/m2 de pes i d'1 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie amb armadura de malla de fibra de vidre,
col.locada no adherida.

38.11 0.360 m2 x

0.550 m243.75

Total CCS

4.06.02 Encantre amb vara de sastre. Aplacat a més de 3 m d'al~aria

Encontre amb vara de sastre en fa<;:ana
d'obra de fabrica de dos fulls recolzada,
amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20
cm, d'una cara vista. Full interior per a
revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de fibra de vidre adossat al full
interior. La vara amb el mateix aspecte de
la cara exterior.

Aplacat de la vara a més de 3 m .:
d'al<;:aria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix, encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació
específica. Membrana impermeable col. locada
entre els dos fulls, d'1 ,20 kg/m2 de pes
i d'1 mm de gruix, d'una lamina de PVC
flexible, no resistent a la intemperie, amb
armadura de malla de fibra de vid re, col. locada
sense adherir. Gruix de sastre: 30 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

44.35

1.000 

m2

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'al<;aria, amb peces lIises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extrui't de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana d'1 ,20 kg/m2 de pes i d'1 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie amb armadura de malla de fibra de vidre,
col. locada no adherida.

0.360 m2

43.75 0.550 m2

Total CCS



4.07 Encontre amb porxo
Criteri de valoració: PTA/m

Encontre amb porxo en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. La vara amb el mateix aspecte de la cara exterior. Distancia d < 80 mm.
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44.35

E~832 EP7C2

38.11
43.75

Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'alcaria, amb peces de morter de ciment (-), en forma

de L de (-) cm, col"locades amb morter (-)

A'illament de poliestire extru"it de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir EP743_I-L-



4.07.01

Encontre amb porxo. Gruix de sastre 25 cm

3987 prAlEncontre amb porxo en fa<;ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana de 29x14x10 cm,
amb cambra d'aire ventilada i a'illament de
fibra de vidre adossat al full interior. Lavara 

amb el mateix aspecte de la caraexterior. 
Distancia d < 80 mm.

Aplacat de la vara a més de 3 md'algaria, 
amb peces Ilises de morter de

ciment gris, en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B, A'illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,encadellades, 

col.locades amb adhesiu de
formulació específica, Membrana
impermeable col ,locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir. Gruix de sastre: 25 cm.

Descripció Quantltat Preu PTA/u

~

44.35 1.000 m2 x

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'aIQaria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

0.250 m2

43.75 0.550 m2 x

Total CCS

lO
1:

g. 4.07.02 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 27 cm

4003 

PTA/mEncontre amb porxo en fac;ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb full

exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana de 29x14x1 O cm,
amb cambra d'aire ventilada i a'illament de
fibra de vidre adossat al full interior. La
vara amb el mateix aspecte de la caraexterior. 

Distancia d < 80 mm.

Aplacat de la vara a més de 3 m
d'algaria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. Ai'llament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Membrana
impermeable col. locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col. locada
sense adherir. Gruix de sastre: 27 cm.

44.35 1.000 m2

38.11 0.270 m2

43.75

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'aI9aria, amb peces lIises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

0.550 m2

Total CCS



4.07.03 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 30 cm

4028 

PTAIEncontre amb porxo en fac;:ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paredó de totxana de 29x4x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. La vara
amb el mateix aspecte de la cara exterior.
Distancia d<80 mm.
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Aplacat de la vara a més de 3 md'algaria, 
amb peces Ilises de morter de

ciment gris, en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,encadellades, 

col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Membrana
impermeable col. locada entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible, no resistent
a la intemperie, sense armadura, col. locada
sense adherir. Gruix de sastre: 30 cm.

1.000 m244.35 =

0.300 m238.11 =

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'alc;:aria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col'locades amb
morter M-40/B,

A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida,

0.550 m2

43.75

Total CCS



4.08 Junt de dilatació
Criteri de valoració: PT A/m

Junt de dilatació en fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i ai'llament de fibra de vidre adossat
al fui! interior. Pla del junt vertical. Segellat a I'exterior.
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43.40

EP7J51-

42.40

EP7J2"_'-
05.42

Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb

massilla (-), col.locada a:mb (~)

Reblert de junt, amb cardó cel.lular de polietile expandit, de (-) mm, col'locat a pressió a

I'interior del junt

Subsistema acabats verticals interiors



4.08.01

Junt de dilatació. Amplaria 20 mm segellat amb silicona neutra

Junt de dilatació en fa<;ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb full

exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29x14x10 cm amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. Pla del juntvertical. 

Segellat a I'exterior.

292PTA/mJunt de 20 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 10 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimacióespecífica. 

Reblert del junt de dilatació
amb cardó cel.lular de polietile expandit,
de D 30 mm, col.locat a pressió a ¡'interior
del junto
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

43.40

1.000 

m x =

42.40

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mmd'amplaria 
i 10 mm de fondaria amb massilla desilicona 

neutra, aplicada amb pistola manual, previaemprimació 
específica.

Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietile
expandit de D 30 mm, col-local a pressió a I'interiordel 

junto

1.000 

m x =

Total CCS

4.08.02 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb silicona neutra

445 PTAlmJunt de dilatació en fac;:ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb fullexterior 
de paret de bloc de morter de

ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,d'una 
cara vista. Full interior per a revestir,de 

paredó de totxana, de 29x14x10 cm,amb 
cambra d'aire ventilada i a'illament defibra 
de vidre adossat al full interior. Pladel 

junt vertical. Segellat a I'exterior.

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimacióespecífica. 

Reblert del junt de dilatació
amb cordó cel.lular de polietile expandit,
de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Descripció Quantitat

Preu 

PTA/u Import

43.40

1.00042.401.000 

m x

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mmd'amplaria 
i 20 mm de fondaria amb massilla desilicona 

neutra, aplicada amb pistola manual, previaemprimació 
específica.

Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a: I'interior
del junto

Total CCS



4.08.03 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb polisulfurs

446PTA/mJunt de dilatació en fac;ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb full

exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm,d'una 

cara vista. Full interior per a revestir,de 
paredó de totxana, de 29x14x10 cmamb 

cambra d'aire ventilada i a"illament defibra 
de vidre adossat al full interior. Pladel 

junt vertical. Segellat a I'exterior.

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de polisulfurs bicomponents,
aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica. Reblert del junt de
dilatació amb cordó cel.lular de polietileexpandit, 

de D 40 mm, col.locat a pressió
a I'interior del junto
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

43.40

1.000 

m x

42.40

Segellat de junts entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
polisulfurs bicomponents, aplicada amb pistola
manual, previa emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

000 m x

Total CCS



4.09 Junt de control
Criteri de valoració: inclos en tram central

Junt de control en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i aillament de fibra de vidre adossat
al full interior. .,
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00.50 Segellat de junts



4.10 Unitat d'ampitCriteri 

de valoració: nclos en tram entra

Unitat d'ampit en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paredó
de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a.illament de fibra de vidre adossat al
full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base, col.locat després del
tancament primari amb junt recte. L'ampit format per dos fulls no enrasats, I'interior més alt que I'exterior.
Escopidor de cares paral.leles amb pendent de menys del 10 %. Relleix a I'interior.

OS.31
OS.42

05.41

OO.40-j

01

O:

O:

O:

.40 Element de coronació amb fijada de bloc-cercol de morter de cimer

.31 Subsistema tancaments secundaris

.41 Subsistema acabats verticals exteriors

.42 Subsistema acabats verticals interiors

o.s,s.s.



4.11 Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal extrem en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat
al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base, col'locat després
del tancament primari amb junt recte. El brancal per anar vist a I'exterior, I'interior per a revestir fins
a 15 mm de gruix.
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00.50
00.2105.31

Segellat de junts

Retor" de brancal amb abocada de tormigó

Subsistema tancaments secundaris





Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

4.13

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de
paredó de totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat
al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base, col.locat després
del tancament primari amb junt recte, La unitat formada per dues Ilindes, I'exterior tanca la cambra d'aire,
LI~m fins a 2 m, Pes maxim de revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior de peces de morter de ciment
reblertes de formigó, cara frontal per anar vista. Llinda interior de formigó, cara frontal per a revestir.
Cara inferior de la Ilinda exterior per anar vista, cara inferior de la Ilinda interior per a revestir fins a 15
mm de gruix.

"
...
~
~
~-
'e'..
Q¡"
~
2
Q¡

'§'-
...
~

~
E
'¡;

~
Q¡
t:"
E

~
"
"
:Q

~
5
'~

~
~-
:2

~
~
~..~
8
~
~
~
~

36.15
EP4E7 EP4571 EP487 _000-

EP4D7D500-

36.50
33.30
46.40
43.75

00.50
05.31
05.23

Llinda de (-) cm d'amplaria, de L formada per peca U lIisa de (-) cm, tallada longitudinalment,

de morter de ciment (-), col"locada amb morter (-)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col'locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les Ilindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col 'locada sense adherir

Segellat de junts

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema sostres



4.13.01

Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

Unitat de Ilinda en fa~ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó de
totxana, de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, amb
bastiment de base, col.locat després del
tancament primari amb junt recte, La unitat
formada per dues Ilindes, I'exterior tanca la
cambra d'aire. Llum fins a 2 m. res maxim
de revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior
de peces de morter de ciment reblertes deformigó, 

cara frontal per anar vista. Llinda
interior de formigó, cara frontal per arevestir. 

Cara inferior de la Ilinda exterior
per anar vista, Cara inferior de la Ilinda
interior per a revestir fins a 15 mm degruix.

5643 PTA/u
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Llum d'1 ,20 m. Llinda exterior de 25 cm
d'amplaria, amb pega U Ilisa de 20x20x30
cm, tallada longitudinalment, de morter de
ciment gris de cares vistes, col.locada amb
morter M-80/B. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 19x10 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Llinda interior de secció 19x10 cm.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 12,5 cm. Encofrat amb tauler de
fusta. Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Acer AEH 500
N de límit elastic 5100 kp/cm2, en barres
corrugades. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col. locada sense adherir.
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

36.1 5 1.600 m

36.50 0.090 m3

33.30 9.477 kg

46.40 1.040 m2

43.75

Llinda estructural de 15 a 30 cm d'amplaria, de pe~a
U lIisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col.locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'unalamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

0.720 m2

Total CCS



4.13.02 Unitat de Ilinda. Llum d'1,40 m ,..a
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Llum d'1 ,40 m. Llinda exterior de 25 cmd'amplaria, 
amb pega U Ilisa de 20x20x30cm, 

tallada longitudinalment, de morter de
ciment gris de cares vistes, col.locada amb
morter M-80/B. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 19x10 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Encofrat amb tauler de fusta. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locatmanualment. 

Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

Unitat de Ilinda en fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Fui'
interior per a revestir, de paredó detotxana, 

de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, amb
bastiment de base, col.locat després del
tancament primari amb junt recte. La unitat
formada per dues Ilindes, I'exterior tanca la
cambra d'aire. Llum fins a 2 m. res maxim
de revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior
de peces de morter de ciment reblertes deformigó, 

cara frontal per anar vista. Llinda
interior de formigó, cara frontal per a
revestir. Cara inferior de la Ilinda exterior
per anar vista. Cara inferior de la Ilinda
interior per a revestir fins a 15 mm degruix,

36.15 800 m x =,- ,-

36.50 0.101 m3 x =,-

33.30 10.592 kg

46.40 1.170m2

43.75

Llinda estructural de 15 a 30 cm d'amplaria, de pe9a
U lIisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col. locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a !'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col'locada no adherida.

0.810 m2 x

Total CCS



4.13.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,60 m

7037 
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Llum d'1 ,60 m. Llinda exterior de 25 cm
d'amplaria, amb pe<;:a U Ilisa de 20x20x30
cm, tallada longitudinalment, de morter de
ciment gris de cares vistes, col.locada amb
morter M-80/B. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 19x10 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Encofrat amb tauler de fusta. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x20 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paredó detotxana, 

de 29x14x1 O cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, amb
bastiment de base, col,locat després del
tancament primari amb junt recte. La unitat
formada per dues Ilindes, I'exterior tanca la
cambra d'aire. Llum fins a 2 m. res maxim
de revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior
de peces de morter de ciment reblertes deformigó, 

cara frontal per anar vista. Llinda
interior de formigó, cara frontal per a
revestir. Cara inferior de la Ilinda exterior
per anar vista. Cara inferior de la Ilinda
interior per a revestir fins a 15 mm degruix.

36.15 2.000 m

36.50 0.112 m3 x

33.30 11.708 kg x

46.40 1.300 m2 x

43.75

Llinda estructural de 15 a 30 cm d'amplaria, de pec;:a
U lIisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col.locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.900 m2

Total CCS



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

4.14

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fa<;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, d'una cara vista, Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de 29 x 14 x10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de
fibra de vidre adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de
base, col.locat després del tancament primari amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum. Llinda
de peces de morter de ciment reblertes de formigó, cara frontal per anar vista, cara inferior per anar
vista. Tram de tancament de caixa de persiana de paret de bloc de morter de ciment, d'una cara vista,
amb a"illament de poliestire a I'interior,
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36.01
EP4E7 EP4511 EP4Bl__-

36.50
33.30
19.00

EP61858_-EP7C2__(

38.1 2

00.50

05.23

05.31

Llinda de (-) d'amplaria, de pe<;:a U Ilisa de (-) cm de morter deciment (-), col'locada amb

morter (-)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col'locat (-)Armadura 

d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc toradat lIis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de

ciment (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-)

Ai'lIament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col'locat (-)

Segellat de junts

Subsistema sastres

Subsistema tancaments secundaris



4.14.01 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,20 m

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
faQana d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, d'una cara vista. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de fibra de vidre adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum, Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior

Llum d'1 ,20 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb pec;:a U Ilisa de
20x20x20 cm de morter de ciment gris
de cares vistes, col. locada amb morter
M-80/B. Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat
12 mm, col.locat manualment. Armadura
de 4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5
cm. Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2 en barres corrugades. Tram de
tancament de caixa de persiana de 50 cm
d'alc;:aria, de paret de 20 cm de gruix, de
bloc toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter
de ciment gris, col.locat amb morter M-
40/B. Ai'llament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu.

3952 PTAI

Descripció Quantltat Preu PTA/u Impon

36.01 1.600 m x

36.50 0.037 m3 x

33.30 4.558 kg x

19.00 0.360 m2

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pe9a U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-BO/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

38.12 .500 m2

Total CCS



..
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,40 m4.14.02

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana enfac;ana 
d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret debloc 
de morter de ciment foradat i Ilis, de

40x20x20 cm, d'una cara vista. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de fibra de vidre adossat al fullinterior. 

Tancament secundari en posicióintermedia, 
amb bastiment de base,

col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior

4474 PTA/uLlum d'1 ,40 m. Llinda de 20 cmd'amplaria, 
amb pec;:a U Ilisa de

20x20x20 cm de morter de ciment gris
de cares vistes, col.locada amb morter
M-80/B, Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat
12 mm, col.locat manualment. Armadura
de 4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5cm. 

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2 en barres corrugades. Tram de
tancament de caixa de persiana de 50 cm
d'alc;:aria, de paret de 20 cm de gruix, de
bloc toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter
de ciment gris, col.locat amb morter M-
40/B, A'illament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col,locades amb morter adhesiu.
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1.800 m36.01 x =

0.041 m336.50 x =

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pe<;:a U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-BO/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

5.094 

kg33.30

0.420 

m219.00

1.700 m238.12 x

Total CCS



4.14.03 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,60 m

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, d'una cara vista. Full interior
per a revestir, de paredó de totxana, de
29x14x10 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de fibra de vidre adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior

5005 PTA/uLlum d'1 ,60 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb peQa U Ilisa de
20x20x20 cm de morter de ciment gris
de cares vistes,col.locada amb morter
M-80/B. Formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat
12 mm, col.locat manualment. Armadura
de 4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5
cm. Acer AEH 500 N de límit elastic 5100
kp/cm2 en barres corrugades. Tram de
tancament de caixa de persiana de 50 cm
d'aIQaria, de paret de 20 cm de gruix, de
bloc foradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter
de ciment gris, col.locat amb morter M-40/B. 

A'illament de plaques de poliestire
expandit de densitat 15 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb morter adhesiu.

Descripció, Quantitat Preu PTA/u Impon

36.01 2.000 m x

36.50 0.046 m3 x

33.30 5.630 kg x

19.00 0.480 m2

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de peGa U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-SO/B,

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B,

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locades
amb morter adhesiu.

38.12 1.900 m2

Total CCS



03.70 Paredó de 6 cm de gruix, de bloc foradat de 50 x 25 x 6 cm, per a revestir, col"locat (-) EP614DN1-

03.73 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col "locada (- EP614HSA-

1 7.02 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat Ilis de 40 x 20 x 15 cm, de morter de
ciment (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-) EP61845-

19.00

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de
ciment (-) d'una cara vista, cololocat amb morter (-) EP61856_-

19.01

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc toradat lIis de 40 x 20 x 30 cm, de morter de
ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61868-
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19.03 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc toradat rugós de 40 x 20 x 20 cm, de morter
de ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP618H8-

33.30

Armadura 

d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les Ilindes EP4B7_000- ..""
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36.01 Llinda de (-) d'amplaria, de pe9a U Ilisa de (-) cm de morter de ciment (-
ter (-)

col"locada amb mor-
EP4E7-

36.15 Llinda de (-) cm d'amplaria, de L formada per pega U lIisa de (-) cm, tallada longitudinalment,de 
morter de ciment (-), col "locada amb morter (-) EP4E7-

36.50 Formigó per a Ilindes (-), de consistencia i grandaria (-). col"locat (-)
EP4S71___""

37.15 Ai'llament de fibra de vidre amb (-J

de 

(-) mm de gruix, col"loca! sense adherir EP7C4-

38.11

A'illament de poliestire extrui't de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat (-)

EP1C2-

38.12 A"illament de poliestire de densitat (-). de (-) mm de gruix, col"locat (- EP7C2__0-

42.40

Reblert de junt, amb cardó cel"lular de polietile expandit, de (-) mm, col"locat a pressió a I'in-
terior del junt EP7J2"_'-

43.40 Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb mas-
silla (-), col"locada amb (-) EP7J51-

43.75 Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie, ar-
madura (-), col"locada sense adherir EP743-

44.35 Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'aI9aria, amb peces de morter de ciment (-), en forma
de L de (-) cm, col"locades amb morter (-) EP832-

46.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir EP4D7D500-







Memoria

Fa~ana recolzada de dos fulls de bloc de morter de ciment, revestits.

Definició ..a
Fa<;:ana formada per dos fulls de bloc de morter,
ambdós recolzats en cada sostre i revestits. Entre els
dos fulls es disposa una lamina d'aillament termic amb
una barrera de vapor a la cara interior. No hi ha
cambra d'aire i I'estanquitat es confia al revestiment
exterior.

Aspectes 

formals

Encara que el revestiment exterior pot dissimularalgunes 
irregularitats, la dificultat de tallar els blocs

i la seva grandaria tan que resulti inadequat qual-sevol 
tipus d'aparell que no sigui estrictament mo-dular. 
El modul habitual de fabricació de blocs ésde 

40 cm. Cal tenir en compte que, en la dimensió
nominal de 40 cm, alguns fabricants hi inclouen el
junt i d'altres no.

Cal tenir molt en compte la necessitat d'assenya-lar, 
en el rev~stiment, els sus propis junts i els delfull 
exterior. Es aconsellable de disposar-los cada

4 m en el tram central i també en les cantonades,
suposant que les exigencies sísmiques no reque-
reixin altra cosa.

No és necessari de preveure junts en el full inte-
rior si ja s'han previst en el seu acord amb els pi-
largo

Aspectes de comportament

Estanquitat

~estanquitat d'aquesta fac;:ana esta garantida pel re-
vestiment exterior. Els junts de Iliure deformació són
els punts més desfavorables d'aquesta solució.

En les unions deis tancaments secundaris amb
I'obra de fabrica, la inclusió del bastiment de baseentre 

els dos fulls ofereix les millors garanties geo-
metriques d'estanquitat. S'han de preveure espaisen 

aquesta unió amb I'obra per tal de permetre un
segellat mes protegit.

En la unió amb el sostre, la pe9a d'aplacat en for-
ma de L es comporta com un gran trencaaigües i
millora I'estanquitat d'aquesta difícil unió.







Relació amb el revestiment interior

La posició central del tancament exigeix un pla
d'acabat damunt I'ampit. Aquest acabat es podria
estendre a tota I'amplaria deis brancals i de la cara
inferior de la Ilinda interior.

L'obra

La separació total deis dos tulls i, per tant, la man-
ca de Iligades entre ells, permeten que, en aquest
Gas, el procés d'execució pugui ser el més raona-
ble, és a dir, de dins cap atora" Aquest procés és
I'únic que permet un control correcte de la conti-
nu"itat de I'a"illament termic i de la barrera de vapor.

De tot el que s'ha exposat fins ara, es despren que,
en el curs de I'execució de I'obra, cal prestar aten-
ció especial als punts següents:

..
c:
~
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Junts de Iliure deformació.

És molt delicada I'execució de tata mena de junts
de Iljure deformació entre blocs.

Segellat de junt entre el sastre i la
fa~ana.

El junt entre I'extrem superior del full exterior de
cada parament de pis i la cara inferior del sastre
és molt delicat. Les deformacions diferencials, d'ori-
gen termic i mecanic que haura de su portar durant
tata la vida de I'edifici, fan que el junt elastic que
s'hi disposi no sigui sinó una fragil garantia de I'es-tanquitat. 

La solució d'aquest problema esta en re-
lació íntima amb el revestiment exterior.

Segellat deis junts de dilatació.

L:execució d'aquest sellegat esta relacionada ínti-
mament amb la del revestiment exterior. Per aixó
s'analitzara en I'estudi del subistema d'Acabats Ver-
ticals Exteriors. Cal tenir en compte, per a I'execu-
ció d'aquest segellat, la necessitat d'un bon suport
mecanic del junt elastic que dóna continuitat a I'es-
tanquitat que es confia al revestiment.

En general, cal evitar els junts de dilatació que tren-
quen la continu.itat del tancament i és més recoma-
nable de tenir en compte el concepte constructiu
d'edificis independents, separats per mitja de junts.
AiXQ evitaria de traslladar deformacions estructurals
al tancament.



Recolzament del full exterior en el sostre

El full exterior recolza en el sastre a cada pis. El
fet de valer donar més gruix al revestiment de lavara 

del sastre pot portar a reduir perillosament
aquest recolzament. Cal assegurar-se que el recol-
zament eficaQ sigui sempre superior als dos terQosdel 

gruix del full exterior.
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Segellat deis junts del tancament
secundari amb I'obra.

Aquesta unió requerira un segellat molt acurat que
s'analitzara en ter I'estudi del subsistema de Tan-
caments Secundaris.



Fa~ana recolzada de dos fulls de bloc de morter de ciment, revestits.

...a

Detalls constructius Núm. di bu Ix

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada cóncava

Encontre amb pilar

Encontre amb vara de sastre

Encontre amb porxo

Junt de dilatació

Junt de control

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de Ilinda sense caixa de persiana

Unitat de llinda amb caixa de persiana

5.01/02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14





Tram central5.01

FuI! exterior
Tipus pega

FuI! interior
Tipus pe9a

Núm Indicador
fitxa de casI m2Gruix tu" cmGruix peQa cm

20

20

30

20

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i grisa

11
15

11

15

01"
02
03
04

1,00

1,04

1,16

1,20

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i grisa
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Tram central. Fui. exterior fins a 15 cm de gruix5.02

FuI! interior
Tipus peca

Núm Indicador

fitxa de casI m2
FuI! exterior
Tipus peQa Gruix peca cm Gruix tull cm

Llisa i grisa

Llisa i grisa

15

15

Llisa i grisa

Llisa i grisa

11

15

01
02

1,00

1,04

Cantonada convexa5.03

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

Cantonada cóncava5.04

Núm Indicador
fitxa de casI

Encontre amb pilar5.05

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

5.06 Encantre amb vara de sastre

Núm Indicador
fitxa de casI mAI~ária vara m

01
02

:;;;3,00
>3,00

1,00
1,45

Encontre amb porxo5.07

Núm Indicador
fitxa de casI mGruix sastre cm

25
27
30

01
02
03

1,00
1,00
1,01



Junt de dilatació5.08

Núm Indicador
fitxa de casI

0.00

5.09 .Junt de control
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fitxa de cost
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0,00

Unitat d'ampit5.10

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

5.11 Brancal extrem

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

5.12 Brancal intermedi

Núm Indicador
fitxa de casi

0,00

Unitat de Ilinda5.13

Núm Indicador
fitxa de cost uLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00
1,12
1,25

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana5.14

Núm Indicador
fitxa de cosl uLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00
1,13
1,27

Solució que correspon al detall grafic de referencia.





5.01.01

Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment toradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis,. de 40x20x11cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre.

Full exterior de 20 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior d'11 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 10/18 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb paper kraft amb
polietile, col.locades sense adherir. Gruix
total del tancament: 36 cm.

3678 PTA/m'
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

19.34 1.000 m2

37.75 1.000 m2 x

1 7.34

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de tibra de vidre
de densitat 10/18 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft amb polietile, col.locat no adherit.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc toradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris per a
revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x

Total CCS

5.01.02 Tram central. Full exterior de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 15
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram 

central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x20 cm, per a revestir, Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x15cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre,

3810 

PTA/m'Full exterior de 20 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S. Full interior de 15 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/S.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 10/18 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb paper kraft amb
polietile, col.locades sense adherir, Gruix
total del tancament: 40 cm.

19.34 1.000 m2 x

37.75

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter M-40/B"

A"illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 10/18 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft amb polietile, col"locat no adherit.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x

1 7.36 1.000 m2 x

Total CCS



5.01.03 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x30 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11cm, 

sense cambra d'aire i amb aillament
de fibra de vidre.

4276 prAlFull exterior de 30 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior d'11 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/B.
Ai'llament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 10/18 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb paper kraft amb
polietile, col.locades sense adherir. Gruix
total del tancament: 46 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

19.35 1.000 m2

37.75 1.000 m2

17.34

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col'locat amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 10/18 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft amb polietile, col.locat no adherit.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc toradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris per a
revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS

5.01.04 Tram central. Full exterior de 30 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 15
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x30 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x15cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre.

4408 PT)Full exterior de 30 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 15 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/B.
Aillament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 10/18 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb paper kraft amb
polietile, col.locades sense adherir. Gruix
total del tancament: 50 cm.

19.35 1.000 m2

37.75 1.000 m2 x

17.36 1.000 m2 x

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
per a revestir col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 10/18 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kraft amb polietile, col.locat no adherit.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col'locat amb morter M-40/B.

Total CCS



5.02 Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix
Criteri de valoració: PT A/m2

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 15 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre.
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EP618451_-

EP7C437.75
17.34

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 15 cm, de morter de

ciment gris per a revestir, col'locat amb (-)

A"illament de fibra de vid re amb (-), de (-) mm de gruix, amb barrera de vapor (-), coHocat (-)

Paret de tancament d' 11 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment

gris per a revestir, coHocat amb (-)

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors

05.41

05.42



5.02.01

Tram central. FuI! exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior d'11
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre.
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Full exterior de 15 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior d'11 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 10/18 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb paper kraft amb
polietile, col.locades sense adherir. Gruix
total del tancament: 31 cm.

17.36 000 m2

37.75 1.000 m2

1 7.34

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de tibra de vidre
de densitat 10/18 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kratt amb polietile, col.locat no adherit.

Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc toradat
lIis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris per a
revestir, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS

5.02.02 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 15
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

ITram 
central de facana d'obra de fabrica

de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x15cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre.

Full exterior de 15 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B. Full interior de 15 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/B.
A'illament de plaques semirígides de fibra
de vidre, de densitat 10/18 kg/m3, de 50
mm de gruix, amb paper kraft amb
polietile, col.locades sense adherir. Gruix
total del tancament: 35 cm.

3517 PTAlm'

1 7.36 1.000 m2 x

37.75 1.000 m2 x

17.36 1.000 m2

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col'locat amb morter M-40/B,

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 10/18 kg/m3 de 50 mm de gruix amb
paper kratt amb polietile, col'locat no adherit,

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col'locat amb morter M-40/B,

Total CCS



5.03 Cantonada convexa
Criteri de valoració: inclos en tram central

Cantonada convexa en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb ai'llament
de fibra de vidre.
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Junt vertical

Subsistema acabats verticals exteriors



5.04 Cantonada cóncava
Criteri de valoració: inclos en tram central

Cantonada cóncava en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a"illament
de fibra de vidre.
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Junt vertical

Subsistema acabats verticals exteriors



5.05 Encontre amb pilar
Criteri de valoració: incl6s en tram central

Encontre amb pilar en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre. El pilar de formigó, situat en el full interior, enrasat a la cara exterior.
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Reforg amb abocada de formigó

Subsistema estructura



5.06 Encantre amb vara de sastre
Criteri de valoració: PT A/m

."
a

Encontre amb vora de sostre en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Fu!1 interior per a
revestir, de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire
i amb a"illament de fibra de vidre. La vora per a revestir.
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38.11
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Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'alyaria, amb peces de morter de ciment (-), en forma

de L de (-) cm, col"locades amb morter (-)

A'illament de poliestire extru"it de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col'locat (-)

Junt compressible

Subsistema sastres

Subsistema acabats verticals exteriors



Encantre amb vara de sastre. Aplacat a menys de 3 m d'al~aria5.06.01

2615 PTA/mAplacat de la vara a menys de 3 m
d'aI9aria, amb peces Ilises de morter de
ciment gris, en forma de L, de 20x40x20
cm, col.locades amb morter M-40/B.
A'illament de plaques de poliestire extru'it,
de densitat 20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Gruix de sastre: 30
cm.

Encontre amb vora de sostre en faQana
d'obra de fabrica de dos fulls recolzada,
amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

per a revestir. Full interior per a
revestir, de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. La vora per a revestir
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1.000 m244.35

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'al~aria, com a maxim, amb peces Ilises de morter
de ciment gris, en forma de L de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B.

Ai'IIament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

0.360 m2

Total CCS

5.06.02 Encantre amb vara de sastre. Aplacat a més de 3 m d'al~aria

Encontre amb vara de sastre en fac;ana
d'obra de fabrica de dos fulls recolzada,
amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

per a revestir, Full interior per arevestir, 
de paret de bloc de morter de

ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. La vara per a revestir

Aplacat de la vara a més de 3 m d'algaria, 3785 PTA/m
amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu de
formulació específica. Gruix de sastre: 30
cm.

1.000 m244.35

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'algaria, amb peces lIises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col'locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

0.360 m2 x

Total CCS





5.07.01 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 25 cm

Encontre amb porxo en fa<;ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, per a
revestir. Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis,
de 40x20x11 cm, sense cambra d'aire i
amb a'illament de fibra de vidre. La vara
per a revestir. Distancia d<80 mm.
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Aplacat de la vara a més de 3 m d'alc;aria, 3694 PTA/m
amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A"illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,
encadellades, col.locades amb adhesiu
de formulació específica, Gruix de sastre:
25 cm

44.35 1.000 m2 x =

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'aI9aria, amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extruit de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

0.250 m2 x ,-

Total CCS

5.07.02 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 27 cm

Encontre amb porxo en fa9ana d'obra de
fabrica de dos fulls recolzada, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, per arevestir. 

Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis,
de 40x20x11 cm, sense cambra d'aire i
amb a'illament de fibra de vidre, La vara
per a revestir. Distancia d<80 mm.

Aplacat de la vara a més de 3 m d'alc;aria, 3711 PTA/m
amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,encadellades, 

col.locades amb adhesiu
de formulació específica. Gruix de sastre:
27cm

44.35 1.000 m2

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'alcaria, amb peces lIises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col"locades amb
morter M-40/B.

A"illament amb plaques de poliestire extrui't de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

0.270 m2

Total CCS



5.07.03 Encontre amb porxo. Gruix de sastre 30 cm

Encontre amb porxo en fa9ana d'obra defabrica 
de dos fulls recolzada, amb full

exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, per arevestir. 

Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis,
de 40x20x11 cm, sense cambra d'aire i
amb a"illament de fibra de vidre. La vora
per a revestir. Distancia d<80 mm.
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Aplacat de la vara a més de 3 m d'alc;aria, 3735PTA/m
amb peces Ilises de morter de ciment gris,
en forma de L, de 20x40x20 cm,
col.locades amb morter M-40/B. A"illament
de plaques de poliestire extru'it, de densitat
20 kg/m3, de 30 mm de gruix,encadellades, 

col.locades amb adhesiu de
formulació específica, Gruix de sastre: 30
cm

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

44.35 1.000 m2

38.11

Aplacat de faixa horitzontal exterior a més de 3,00 m
d'alc;aria, amb peces lIises de morter de ciment gris,
en forma de L de 20x40x20 cm, col.locades amb
morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire extru'it de
densitat 20 kg/m3 de 30 mm de gruix encadellades,
col.locades amb adhesiu de formulació específica.

0.300 m2

Total CCS



5.08 Junt de dilatació
Criteri de valoració: inclos en tram central

Junt de dilatació en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. Pla del junt vertical.
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Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors



5.09 Junt de control
Criteri de valoració: inclos en tram central

Junt de control en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre.

1!!

~
~
~"
E
'u

~
~
~
~
u

.2
.Q

~
~
~

~
~
~
~cu
~"
c:"'"
~

00.51
05.41

Junt vertical

Subsistema acabats verticals exteriors



5.10 Unitat d'ampit
Criteri de valoració: inclos en tram central

Unitat d'ampit en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir, Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base, col.locat després
del tancament primari amb junt recte. L'ampit format per dos fulls no enrasats, I'interior més alt que
I'exterior. Escopidor de cares paral.leles amb pendent de menys del 10 %. Relleix a I'interior,
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Element de coronació amb fijada de bloc-cerco! de morter de ciment

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors



5.11

Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal extrem en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base, col'locat després
del tancament primari amb junt recte. El brancal amb revestiment a I'exterior i a I'interior fins a 15 mm
de gruix.
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Reforg de brancal amb abocada de formigó

Subsistema tancaments secundaris





5.13 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PTA/u

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per a revestir, de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire i amb ai'llament de
fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base, col.locat després
del tancament primari amb junt recte. La unitat formada per dues Ilindes. lIum fins a 2 m. Pes maxim
deis revestiments exterior i interior 200 kg/m2. lIinda exterior de peces de morter de ciment reblertes
de formigó, cara frontal per a revestir. lIinda interior de formigó, cara frontal per a revestir. Cara inferior
de les dues Ilindes per a revestir fins a 15 mm de gruix.
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36.01

EP4E7 EP4571 EP487 _000-

EP4D7D500-

36

33

46

OS

OS

OS

Llinda de (-) d'amplaria, de pega U lIisa de (-) cm de morter de ciment (-), col'locada amb

morter (-)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema sastres

Subsistema acabats verticals exteriors

.50

.30

.40.31

.23.41



5.13.01 Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11
cm, sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vid re. Tancament secundari en
posició intermedia, amb bastiment de
base, col.locat després del tancament
primari amb junt recte. La unitat formada
per dues Ilindes. Llum fins a 2 m. res
maxim deis revestiments exterior i interior
200 kg/m2. Llinda exterior de peces de
morter de clment reblertes de formigó.. cara
frontal per a revestir. Llinda interior de
formigó, cara frontal per a revestir. Cara
infer.ior de les dues Ilindes per a revestir
fins a 15 mm de gruix.

Uum d'1 ,20 m. Uinda exterior de 20 cm
d'amplaria, amb pec;a U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris, col.locada
amb morter M-80/A. Armadura de 4 D 8
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Uinda
interior de secció 14x11 cm. Armadura de
4 D 8 amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Encofrat amb tauler de fusta. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
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36.01 1.600 m

0.061 m336.50

8.740 kg33.30

0.624 m246.40

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de peca U
lIisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris
col.locada amb morter M-BOlA.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

=

Total CCS



5.13.02 Unitat de Ilinda. Llum d'1,40 m

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x20 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir. de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11
cm, sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre. Tancament secundari en
posició intermedia, amb bastiment de
base, col.locat després del tancament
primari amb junt recte. La unitat formada
per dues Ilindes. Uum fins a 2 m. Pes
maxim deis revestiments exterior i interior
200 kg/m2. Uinda exterior de peces de
morter de ciment reblertes de formigó, cara
frontal per a revestir. Uinda interior deformigó, 

cara frontal per a revestir. Cara
inferior de les dues Ilindes per a revestir
fins a 15 mm de gruix.

Llum d'1 ,40 m. Llinda exterior de 20 cm
d'amplaria, amb pel;:a U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris, col.locada
amb morter M-aO/A. Armadura de 4 D a
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 14x11 cm. Armadura de
4 D a amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Encofrat amb tauler de fusta. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
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36.01 1.800 m x

36.50 0.068 m3 x

33.30 9.768 kg x

46.40

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de peca U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris
col.locada amb morter M-SOlA.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per allindes de directriu
recta.

0.702 m2 x

Total CCS



5.13.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,60 m

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica
de dos fulls recolzada, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x20 cm, per a revestir. Full
interior per a revestir, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11cm, 

sense cambra d'aire i amb a'illament
de fibra de vidre. Tancameht secundari en
posició intermedia, amb bastiment debase, 

col.locat després del tancament
primari amb junt recte. La unitat formada
per dues Ilindes. Llum fins a 2 m. Pes
maxim deis revestiments exterior i interior
200 kg/m2. Llinda exterior de peces de
morter de ciment reblertes de formigó, carafrontal 

per a revestir. Llinda interior deformigó, 
cara frontal per a revestir. Cara

inferior de les dues Ilindes per a revestirfins 
a 15 mm de gruix.

Llum d'1 ,60 m. Llinda exterior de 20 cm
d'amplaria, amb pe9a U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris, col.locada
amb morter M-aO/A. Armadura de 4 D a
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Llinda
interior de secció 14x11 cm. Armadura de
4 D a amb estreps de D 6 cada 12,5 cm.
Encofrat amb tauler de fusta. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
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36.012.000 

m x

36.50 0.076 m3 x

33.30

10.796 

kg x

46.40

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de peQa U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris
col.locada amb morter M-BOlA.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

0.780 m2 x

Total CCS



5.14 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fa<;:ana d'obra de fabrica de dos fulls recolzada, amb full exterior
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, per a revestir. Full interior per
a revestir, de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, sense cambra d'aire
i amb a'illament de fibra de vidre. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari ambjunt reGle. La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum. Pes maxim
de revestiment 200 kg/m2. Llinda de peces de morter de ciment reblertes de formigó, cara frontal per
a revestir, cara inferior per a revestir fins a 15 mm de gruix. Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment, per a revestir, amb a'illament de poliestire a I'interior.
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36.10

EP4E75 EP4571 EP487 _000-

36.50
33.30
1 7.36

EP618451_-

EP7C2__0_-38.12
05.2305.3105.41

Llinda de 15 cm d'amplaria, de pec;a U lIisa de (-) cm, de morter de ciment (-) col"locada amb

morter (-)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col'locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les Ilindes

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc toradat lIis de 40 x 20 x 15 cm, de morter de

ciment gris per a revestir, col"locat amb (-)

A'illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-)

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema acabats verticals exteriors



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,20 m

5.14.01

Llum d'1,20 m. Llinda de 15 cm :d'amplaria, 
amb peQa U Ilisa de 20x20x15

cm de morter de ciment gris, col.locada
amb morter M-BO/A. Formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Armadura de 4 D B amb estreps de D 6
cada 12,5 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Tram de tancament de caixa de persiana
de 50 cm d'aIQaria, de paret de 15 cm de
gruix, de bloc foradat Ilis de 40x20x15 cm,
de morter de ciment gris, col.locat amb
morter M-40/B. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 15 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb morter
adhesiu.
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana enfa~ana 
d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i lIis, de
40x20x20 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paret de bloc de morter
de ciment foradat i lIis, de 40x20x11 cm,
sense cambra d'aire i amb a"illament de
fibra de vidre. Tancament secundari en
posició intermedia, amb bastiment debase, 

col.locat després del tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilinda
fins a 2 m de Ilum. Pes maxim de
revestiment 200 kg/m2. Uinda de peces de
morter de ciment reblertes de formigó, cara
frontal per a revestir, cara inferior per a
revestir fins a 15 mm de gruix. Tram de
tancament de caixa de persiana de paret
de bloc de morter de ciment, per a revestir,
amb a.illament de poliestire a ¡'interior

36.10 1.600 m

36.50 0.029 m3

33.30

Llinda de 15 cm d'amplaria, de pe9a U lIisa de
20x20x15 cm, de morter de ciment gris, col. locada
amb morter M-BOlA.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

4.376 kg

17.36 0.360 m2 x

38.12

1.500 

m2 x

Total CCS



5.14.02 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,40 m

Llum d'1 ,40 m. Llinda de 15 cm
d'amplaria, amb pec;a U Ilisa de 20x20x15
cm de morter de ciment gris, col.locada
amb morter M-80/A. Formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 12,5 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Tram de tancament de caixa de persiana
de 50 cm d'alc;aria, de paret de 15 cm de
gruix, de bloc foradat Ilis de 40x20x15 cm,
de morter de ciment gris, col.locat amb
morter M-40/B. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 15 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb morter
adhesiu.
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa<;ana d'obra de fabrica de dos fulls
recolzada, amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paret de bloc de morter
de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
sense cambra d'aire i amb a"illament de
fibra de vidre. Tancament secundari en
posició intermedia, amb bastiment de
base, col.locat després del tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilinda
fins a 2 m de Ilum. Pes maxim de
revestiment 200 kg/m2. lIinda de peces de
morter de ciment reblertes de formigó, cara
frontal per a revestir, cara inferior per a
revestir fins a 15 mm de gruix. Tram de
tancament de caixa de persiana de paret
de bloc de morter de ciment, per a revestir,
amb a'illament de poliestire a I'interior

36.10 1.800 m x

36.50 0.032 m3 x

33.30 4.891 kg x

1 7.36 0.420 m2

Llinda de 15 cm d'amplaria, de pe~a U lIisa de
20x20x15 cm, de morter de ciment gris, col.locada
amb morter M-80/A.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir col.locat amb morter M-40/B.

Ai'lIament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

38.12 1.700 m2

Total CCS



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,60 m5.14.03

Llum d'1 ,60 m. Llinda de 15 cmd'amplaria, 
amb pe<;:a U Ilisa de 20x20x15

cm de morter de ciment gris, col. locada
amb morter M-80/A. Formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, col.locat manualment.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 12,5 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2 en barres corrugades.
Tram de tancament de caixa de persiana
de 50 cm d'al<;:aria, de paret de 15 cm degruix, 

de bloc foradat Ilis de 40x20x15 cm,
de morter de ciment gris, col.locat amb
morter M-40/B. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 15 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb morter
adhesiu.
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana enfa9ana 
d'obra de fabrica de dos fullsrecolzada, 

amb full exterior de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, per a revestir. Full interior
per a revestir, de paret de bloc de morter
de ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
sense cambra d'aire i amb a'illament de
fibra de vidre. Tancament secundari en
posició intermedia, amb bastiment debase, 

col.locat després del tancament
primari amb junt recte, La unitat de Ilinda
fins a 2 m de Ilum, res maxim de
revestiment 200 kg/m2. Uinda de peces de
morter de ciment reblertes de formigó, cara
frontal per a revestir, cara inferior per a
revestir fins a 15 mm de gruix. Tram de
tancament de caixa de persiana de paret
de bloc de morter de ciment, per a revestir,
amb a'illament de poliestire a I'interior

2.000 m36.10

36.50 0.036 m3

33.30

Llinda estructural de 15 cm d'amplaria, de peca U
Ilisa de 20x20x15 cm, de morter de ciment gris,
col.locada amb morter M-BOlA.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a ¡'armadura de lIindes.

Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 15 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb morter adhesiu.

5.405 kg

17.36 0.480 m2

38.12 1.900 m2 x

Total CCS



17.34 Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 11 cm, de morter de ci-
ment gris per a revestir, col"locat amb (-) EP618231_-

17.36 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc toradat lIis de 40 x 20 x 15 cm, de morter de
ciment gris per a revestir, col'locat amb (-) EP618451-

19.34 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat Ilis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de
ciment gris per a revestir, col"locat amb (-) EP618561_-

19.35
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Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 30 cm, de morter de
ciment gris per a revestir, cololocat amb (-)

33.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes EP487_000-

36.01 Llinda de (-) d'amplaria, de per;a U lIisa de (-) cm de moter de ciment (-), col"locada amb mor-
ter (-) EP4E7-

36.10 Llinda de 15 cm d'amplaria, de pe9a U lIisa de (-) cm, de morter de ciment (-), col"locada amb
morter (-) EP4E75-

36.50 Formigó per a Ilindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-) EP4571_-

37.75 A"illament de fibra de vidre amb (- de (-) mm de gruix, amb barrera de vapor (- col'locat (-) EP7C4

38.11 A"illament de poliestire extru'it de densitat (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-) EP7C2__-

38.12 A'illament de poliestire de densitat (-). de (-) mm de gruix, col"locat (-) EP7C2__0_-

44.35 Aplacat de faixes horitzontals, a (-) d'alcaria, amb peces de morter de ciment (-), en forma
de L de (-) cm, col"locades amb morter (-) EP832-

46.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a Ilindes de directriu recta, per a revestir EP4D7D500-









En els buits, com que el queixal que forma el full
exterior desborda el full interior, aixo és també una
garantia de I'estanquitat de la unió entre el tanca-
ment secundari i I'obra de fabrica.

A"illament termic

L:a'illament que proporciona la solució de referen-
cia en aquesta fayana, amb 5 cm d'a'illament de fi-
bra de vid re, és de 0,45 kcal/h m2Co. En aquesta
solució, la separació deis fulls evita I'existencia de
ponts termics en tot el perímetre deis buits,

La rigorosa continui'tat de I'a'illament termic en els
buits, el front deis sastres i deis pilars ha afavorit
la recent difusió d'aquest tipus de solucions als pa'i-
sos nord-europeus.

Les condensacions s'eviten amb la ventilació de les
cambres d'aire. La ventilació suficient s'aconsegueix
deixant buits els junts verticals de la segona i de
I'última fijada de cada paramento

La inercia termica resulta millorada per I'augment
de pes del full interior.

Durabilitat

La durabilitat d'aquesta solució de fagana és ex-
cel.lent, ja que I'obra vista envelleix magníficament
si s'han utilitzat materials adequats.

Els punts febles d'aquest tipus de fagana són els
junts de deformació del full exterior, en particular
el junt horitzontal situat en el perfil de suport i, so-
bretot, la durabilitat deis elements metal.lics afec-
tats per la corrosió.

L:estabilítat del full exterior, respecte de les accions
horítzontals, es confia a les grapes i, respecte de
les accions gravitatories, es confía al perfil de su-
port.

Pel que fa al segellat, caldra tenir cura del mante-
niment deis junts de comportament Iliure del full ex-
terior i deis junts amb els tancaments secundaris
que quedin més al descobert. Només en el Gas de
I'angle formal per I'ampit i el brancal queda una
mica desprotegit el segellat inferior del primer, fora
del Gas que estigui encastat deis extrems. És es-
pecialment important d'assegurar la durabilitat
d'aquests dos elements constructius per tal d'evitar-
ne la corrosió. El manteniment d'aquestes peces és
impossible, ja que comportaria la destrucció del full
exterior.

Caldria realitzar una neteja periodica deis conduc-
tes per on la fagana evacua I'aigua a I'exterior i tam-
bé deis punts de ventilació.



Altres aspectes

La resistencia al foc de la solució de referencia és
RF- 270 i I'a'illament acústic 51 dB,

El comportament mecanic, pel que fa a les accions
horitzontals, queda limitat per la capacitat mecani-
ca de les grapes que uneixen ambdós fulls. Segons
la normativa francesa, caldria colocar-ne 4 per m2.
El compliment estricte de la normativa antisísmica
exigiria de calcular la secció d'acer necessaria per-
que les grapes poguessin suportar aquesta acció
horitzontal.
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El DTU-20-11 recomana de no excedir l'al9ada de
dos pisos sense introduir suports intermedis. Altres
normatives permeten d'arribar als 11 m d'al9aria en-
tre punts de suport quan es construeix amb maó
de 12 cm.

Pel que fa a les accions verticals, I'estabilitat que-
da assegurada per I'amplitud del recolzament so-
bre el perfil de suport que vola des del sastre. Cal-
dria exigir-li una rigidesa que eviti, tant la fissuració
per flexió del full recolzat, com I'entrada en carre-
ga d'un full inferior per excés de fletxa.

Relació amb els buits

Tancaments secundaris

Per als tancaments secundaris s'ha adoptat la po-
sició central, és a dir, el pla d'unió del full exterior
i de I'interior. Constructivament, aquesta solució és
molt correcta, ja que permet una adequada inde-
pendencia mecanica deis fulls, sobretot pel que fa
a les deformacions. També millora el comportament
termic de la fagana i evita possibles condensacions.

Els tancaments secundaris es fixen al full interior,
més estable.

Relació amb I 'ampit

Lampit recolza en el full exterior i esta format per
una rajola que cobreix la cambra d'aire. S'ha pre-
vist que ocupi únicament I'amplaria del buit.

Es preveu d'ampliar aquestes solucions i recollir-hi
el desitjable encastament deis extrems de I'ampit,
la qual cosa tarja més estanc aquest angle tan de-
licat.



Relació amb la Ilinda

La solució més corrent és la que recull la figura,
amb caixa de persiana fins al sostre, que evita la
Ilinda interior. La Ilinda exterior és de formigó i té
una pestanya cap a I'exterior, de manera que la part
encastada no es fa visible en la fa9ana i I'amplaria
de la Ilinda vista coincideix exactament amb el buit.
Seria perferible que aquesta Ilinda tos prefabricada.
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Quan no hi ha caixa de persiana, és necessari de
preve u re Ilindes independents, com les que mos-
tra la figura. Així es manté la rigorosa separació
deis fulls i s'evita el pont termic habitual.

També s'ha previst una altra solució amb Ilinda me-
tal.lica per sota del full exterior.

Relació amb el revestiment interior

La posició central del tancament exigeix un pla
d'acabat damunt I'ampit. Aquest acabat es podria
estendre a tota I'amplaria deis brancals i de la cara
inferior de la Ilinda interior.

L'obra

La separació total deis dos fulls i la solució passant
del full exterior només permeten un procés raona-
ble d'execució, és a dir, de dins cap a fora. Aquest
procés permet un control correcte de la continu'itat
de I'a'illament termic i una perfecta col.locació de
les valones que han d'expulsar I'aigua de la cam-bra, 

i de les grapes de fixació del full exterior.

De tat el que s'ha expasat fins ara es despren que,
en el curs de I'execució, cal prestar atenció espe-
cial als punts següents:

Oualitat deis elements metal.lics.

És essencial la qualitat de la galvanització deis ma-
terials metal.lics de suport del full exterior, que són
el punt feble d'aquesta solució. Si s'utilitza acer ino-xidable, 

millorara molt la durabilitat d'aquesta so-lució.



Segellat del junt entre la fa~ana i el perfil
especial de recolzament.

El junt entre el full exterior i el perfil especial de
recolzament és molt delicat. Les diverses deforma-
cions termiques i mecaniques que haura de su por-
tar durant tata la vida de I'edifici fan que el junt elas-
tic que s'hi disposi sigui una fragil garantia de
I'estanquitat. Es pot considerar, pero, que la cam-
bra d'aire també millora I'estanquitat.
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Caldra assegurar-se que el recolzament del full ex-
terior sobre el perfil de suport sigui suficient. Pertant, 

I'amplaria útil de recolzament efectiu hauria de
ser igualo superior als dos tergos del gruix del full.

Execució de la cambra d'aire i de les
valones.

L:execució de la cambra d'aire és especialment de-
licada, ja que ha de quedar completament neta de
tata mena de restes d'obra que podrien obturar els
drenatges i la ventilació. L:amplaria útil de la cam-
bra d'aire ha de ser suficient per a permetre'n la
circulació: aproximadament uns 3 cm.

També és delicada I'execució de les valones, ja que
cal evitar les situacions que podrien produir-hi es-
vorancs o perforacions. Un punt molt delicat és
I'execució de la valona en el junt de dilatació, ja que
ha de ser discontínua, mitjan9ant una unió enca-
vallada.

Junts de deformació.

És molt delicada I'execució de tata mena de junts
de Iljure deformació en el full exterior.

Segellat de junts de dilatació.

Malgrat que el segellat exterior del junt és prou de-
licat, amb tot, es pot considerar que la cambra
d'aire en millora I'estanquitat.

En general, cal evitar els junts de dilatagió que in-
terrompen la continu'itat del tancament. Es més re-
comanable de tenir en compte el concepte cons-
tructiu d'edificis independents, separats per mitja de
junts. AiXQ evitaria que es traslladessin deforma-
cions estructurals al tancament.

Segellat deis junts deis tancaments amb
I'obra.

Aquesta unió requereix un segellat molt acurat.



Fa~ana passant de dos fulls de ceramica, I'exterior vist i I'interior revestit.
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Detalls constructius Núm. dibuix

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada cóncava

Encontre amb pilar

Encontre amb vara de sastre

Encontre amb vara de sastre, recolzat

Junt de dilatació

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de Ilinda sense caixa de persiana. Llinda exterior de formigó

Llinda exterior metal"lica

Unitat de lIinda amb caixa de persiana. Llinda de formigó

Llinda metal"lica

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14





Tram central6.01

FuI! exterior
Formal

FuI! interior
Tipus per;a

Núm Indicador
fitxa de casI n¡2Tipus pe~a Gruix pe9a cm Gruix fuI! cm

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Metric

Metríc

Metric

Metric

Maó massís

Maó massís

Maó cala!

Maó cala!

Maó cala!

Maó cala!

Maó cala!

Maó cala!

Maó cala!

Maó cala!

Maó torada!

Maó torada!

5

5

5

5

7,5

7,5
10

10

5

5

5

5

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

Totxana

M. cala!

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

01
02
03

04
05
06
07
08

09

10
11*

12

1,31

1,37

1,13

1,20

1,10

1,16

1,00

1,06

1,22

1,28

1,17

1,24
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Cantonada convexa6.02

Núm Indicador

fitxa de casI

0,00

Cantonada cóncava6.03

Núm Indicador
fitxa de cosl

0,00

Encontre amb pilar6.04

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

6.05 Encantre amb vara de sastre

FuI! exterior
Format

Núm Indicador
fitxa de casI mTipus pe9a Gruix pe~a cm

Catala

Metric

Metric

Maó massís

Maó cala!

Maó torada!

5

5

5

01
02
03

1,18

1,07

1,00

6.06 Encontre amb vara de sastre, recolzat

FuI! exterior
Formal

Núm Indicador
fitxa de casI mTipus peGa Gruix pe9a cm.

Catala

Metric

Metric

Maó massís

Maó cala!

Maó torada!

5

5

5

01
02
03

1,03

1,01

1,00



Junt de dilatació6.07

Núm Indicador
fitxa de cost mAmplaria mm Segellat

20
30
30

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

01
02
03

1,00
1,52
1,52
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Unitat d'ampit6.08

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

6.09 Brancal extrem

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Brancal intermedi6.10

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Unitat de Ilinda6.11

Núm Indicador
fitxa de cost ulIum m

0,88
1,25
1,50

01
02
03

1,00
1,25
1,42

Unitat de Ilinda. Llinda exterior metitl-lica6.12

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

0,88
1,25
1,50

01
02
03

1,00
1,27
1,46

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda de formigó6.13

Núm Indicador

fitxa de casI uLlum m

0,88
1,25
1,50

01
02
03

1,00
1,30
1,52



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda metal.lica6.14

Núm Indicador
fitxa de casi uLlum m

01
02
03

0,88
1,25
1,50

1,00
1,32
1,53
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*Solució que correspon al detall grafic de referencia.





6.01.01 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual
de 5 cm de gruix. Full interior de 14 cm de gruix, de totxana

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó de massís d'elaboració
manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paret detotxana, 

de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior.

'574 PTA/m'Full exterior de 14 cm de gruix, col,locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de laparet. 

Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.
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06.41 0.140 m3 ,- -,-

34.01 4.000 u x =

37.10 1.000 m2

05.79

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó massís d'elaboració
manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col.locat
amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col'locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col. locada amb morter
M-40/B.

0.140 m3.

Total CCS

6.01.02 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual
de 5 cm de gruix. Full interior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix

7948 PTAlm'Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret, Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/S, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques,
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.

Tram 

central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó de massís d'elaboraciómanual, 

de 29x14x5 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paret de maócalat, 

29x14x10 cm, amb cambÍ"a d'aireventilada 
i a'illament de fibra de vidre

adossat al full interior.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

06.41 0.140 m3

34.01 4.000 u

37.10 1.000 m2

05.71

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó massís d'elaboració
manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col'locat
amb morter M-40/B,

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col'locat amb el mateix morter de la paret,

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques,

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col'locat amb morter
M-40/B,

0.140 m3.

Total CCS



6.01 

.03 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 14 cm de gruix, de totxana

6566 PTA/m'
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Tram 

central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paret de totxana, de 29x14x1 O cm, amb
cambra d'aire ventilada i a"illamentsemirígides 

de fibra de vidre adossat al fullinterior.

Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret, Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col,locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.

Descripcló Ouantitat Preu PTA/u Import

06.42 0.140 m3

34.01 4.000

37.10 1.000 m2

05.79

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 29x14x5 cm,
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col. locada amb morter
M-40/B.

0.140 m3,

Total CCS

6.01.04

Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix

Tram central de facana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x5 cm, d'una
cara vista, Full interior per a revestir, de
paret de maó calat, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior,

6940 PTA/m'Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret, Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon.
Paret passant de tancament de 14 cm de gruix, 0.140 m3 x, -= , -
ancorada a connectors, de maó calat de 29x14x5 cm,
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la paret,

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col'locat amb morter
M-40/B.

06.42

34.01 4.000 U x

37.10 1.000 m2 x

05.71 0.140 m3. x

Total CCS



6.01.05 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 7,5 cm de gruix.
Full interior de 14 cm de gruix, de totxana

ma

6366 PTA/m'Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col,locats amb el mateix morter de la
paret. Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/S. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.

Tram central de fac;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x7,5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i aillament de fibra
de vidre adossat al full interior.
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Descripcló Quantitat Preu PTA/u Import.

06.43 0.140 m3 x ,-,-

34.01 4.000 u x =,-,-

37.10 1.000 m2

05.79

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 29x14X7,5
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fi! d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locada amb morter
M-40/B.

0.140 m3.

Total CCS

6.01.06

Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 7,5 cm de gruix.
Full interior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix

6739 PTA/m'Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de O 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret. Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb fu" exterior de
paret de maó calat, de 29x14x7,5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de maó calat, de 29x14x10 cm,
amb cambra d'aire ventilada i a'illament de
fibra de vidre adossat al full interior.

06.43 0.140 m3 x

34.01

4.000 u

37.10 1.000 m2

05.71

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 29x14x7,5
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B.

0.140 m3.

Total CCS



6.01.07 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 14 cm de gruix, de totxana

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x10 cm, d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paret de totxana, de 29x14x1 O cm, amb
cambra d'aire ventilada i a"illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

5802

Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret. Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B. Ai'llament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.
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Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

06.44 0.140 m3

34.01 4.000 u

37.10 000 m2

05.79

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 29x14x10
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la paret.

AYllament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col'locada amb morter
M-40/B.

0.140 m3.

Total CCS

6.01.08 Tram central. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix. Full
interior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix

Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x14x10 cm, d'una
cara vista. Full interior per a revestir, de
paret de maó calat, de 29x14x1 O cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

Full exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret. Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B. Aillament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 37 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

06.44 0.140 m3

34.01 4.000 u x

37.10 1.000 m2 x

05.71

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 29x14x10
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col'locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col'locat amb morter
M-40/B.

0.140 m3.

Total CCS



Tram central. Full exterior d'11 ,5 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 14 cm de gruix, de totxana

6.01.09

7078 

PTA/n¡2Full exterior d'11 ,5 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de O 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret. Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/S. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix, Gruix
total del tancament: 35 cm.

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 29x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a"illament de fibra
de vidre adossat al full interior.
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06.35 0.115 m3 x =

4.000 u34.01 x =

1.000 m237.10

Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 29x11 ,SxS
cm, d'una cara vista, col'locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D S mm en forma de doble triangle, de
1S0x7S mm, col'locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de SO mm de gruix, col-locat
amb fixacions mecaniques,

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col-locada amb morter
M-40/B,

0.140 m3.05.79

Total CCS

Tram central. Full exterior d'11 ,5 cm de gruix, de maó calat de 5 cm de gruix. Full
interior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix

6.01.10

7451 PTA/m'

Tram 

central de faQana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó calat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de maó calat, de 29x14x1 O cm,
amb cambra d'aire ventilada i a'illament de
fibra de vidre adossat al full interior.

Full exterior d'11 ,5 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret. Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B. A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col ' locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 35 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

0.115 m306.35 x

34.01 4.000 u x

37.10 1.000 m2 x

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.
Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B.

0.140 m3.05.71 x

Total CCS



~a
6.01.11 Tram central. Full exterior d'11,5 cm de gruix, de maó foradat de 5 cm de gruix.

Full interior de 14 cm de gruix, de totxana

Tram central de fa~ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista" Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x1 O cm, amb
cambra d'aire ventilada i a"illament de fibra
de vidre adossat al full interior.

6812 PTA/m'Full exterior d'11,5 cm de gruix, col,locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de D 5
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret, Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B, A'illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques,
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 35 cm.
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Descripció , Quantitat Preu PTA/u Import.

06.38 0.115 m3

34.01 4.000 u

37.10 1.000 m2

05.79

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la parejo

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locada amb morter
M-40/B.

0.140 m3,

Total CCS

6.01.12 Tram central. Full exterior d'11,5 cm de gruix, de maó toradat de 5 cm de gruix.
Full interior de 14 cm de gruix, de maó calat de 10 cm de gruix

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó foradat, de 24x11,5x5 cm,
d'una cara vista, Full interior per a revestir,
de paret de maó calat, de 29x14x10 cm,
amb cambra d'aire ventilada i a'illament de
fibra de vidre adossat al full interior,

7186 PTA/m'Full exterior d'11,5 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors de fil d'acer inoxidable, de 05
mm en forma de doble triangle, de 150x75
mm, col.locats amb el mateix morter de la
paret" Full interior de 14 cm de gruix,
col.locat amb morter M-40/B. A"illament de
plaques semirígides de fibra de vidre, de
densitat 19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 35 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import.

06.38 0.115 m3 x

34.01

4.000 u x

37.10 .000 m2 x

05.71

Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,SxS
cm, d'una cara vista, col'locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de O S mm en forma de doble triangle, de
1S0x7S mm, col.locat amb el mateix morter de la paret.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de SO mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
M-40/B.

0.140 m3. x

Total CCS



6.02 Cantonada convexa
Criteri de valoració: inclós en tram central

Cantonada convexa en fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó
foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de
29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i aillament de fibra de vidre adossat al full interior.
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Traves de paret en cantonada00.28



6.03 Cantonada cóncava
Criteri de valoració: inclos en tram central

Cantonada cóncava en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó
foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de
29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al full interior.
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00.28 Traves de paret en cantonada



6.04 Encontre amb pilar
Criteri de valoració: inclos en tram central

Encontre amb pilar en fa<;ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maóforadat, 
de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de

29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al full interior. El pilar
de formigó, situat en el full interior, enrasat a la cara exterior.
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Traves de paret en encontre amb pilar

Subsistema estructura



6.05 Encantre amb vara de sastreCriteri 

de valoració: PT A/m

Encontre amb vara de sastre en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret
de maó foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana,
de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a"illament de fibra de vidre adossat al full interior.
El full exterior sense recolzament en el sastre.
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08.23

37.10

00.52

06.38

37.10
00.01
00.30
00.52
05.23

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó foradat de

24 x 11,5 x 5 cm, (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-)

A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col'locat (-)

Cambra d'aireTraves 

de paret en encontre amb vara de sastre

Junt compressible

Subsistema sastres



6.05.01

Encontre amb vara de sastre. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó massís
d'elaboració manual de 5 cm de gruix

1198 PTAlmFull exterior de 14 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/B ancorat ambconnectors. 

A'illament de plaques
semirígides de fibra de vidre, de densitat
19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sastre: 25 cm

Encontre amb vara de sastre en fa9ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de maó de massís
d'elaboració manual, de 29x14x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. El full
exterior sense recolzament en el sastre.
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06.41 0.035 m3 x =

37.10

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó massís d'elaboració
manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col'locat
amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

0.250 m2 x =

Total CCS

6.05.02 Encontre amb vara de sastre. Full exterior d'11,5 cm de gruix, de maó calat de
5 cm de gruix

1082 PTA/mEncontre amb vara de sastre en fa<;ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de maó calat, de
24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paret de totxana,
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. El fui' exterior sense
recolzament en el sastre.

Full exterior d'11,5 cm de gruix, col.locat
amb morter M-40/S ancorat ambconnectors. 

A"illament de plaques
semirígides de fibra de vidre, de densitat
19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sastre: 25 cm

06.35 Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista, col'locat amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

0.029 m3

37.10 0.250 m2

Total CCS



6.05.03 Encontre amb vara de sastre. Full exterior d'11 ,5 cm de gruix, de maó foradat de
5 cm de gruix

1015 

PTAlmEncontre amb vara de sastre en facana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de maó foradat, de
24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paret de totxana,
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. El full exterior sense
recolzament en el sastre,
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Full exterior d'11,5 cm de gruix, col,locat
amb morter M-40/B ancorat amb
connectors. A'illament de plaques
semirígides de fibra de vidre, de densitat
19/30 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col,locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sastre: 25 cm

06.38 Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,SxS
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de SO mm de gruix, col'locat
amb fixacions mecaniques.

0.029 m3

37.10 0.250 m2

Total CCS



6.06 Encontre amb vara de sastre, recolzat
Criteri de valoració: PT A/m

Encontre amb vara de sastre en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret
de maó foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana,
de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i ai'llament de fibra de vidre adossat al full interior.
El full exterior recolzat sobre perfil metal.lic tipus L. "
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34.50

EP442_12A-

06.38

Ep612JF-

43.40

43.75

EP743_1-L-

00.01

00.30
00.52
05.23

Acer (-), per a elments d'ancoratge, galvanitzat, en perfils laminats tipus L, treballat a taller

i col"locat a I'obra

Paret passant de tancament d'11,5 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó foradat de

24 x 11,5 x 5 cm, (-) d'una cara vista col"locat amb morter (-)

Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb

massilla (-), col"locada amb (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Cambra d'aire

Traves de paret en encontre amb vara de sastre

Junt compressible

Subsistema sastres
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6.06.01

Encontre amb vara de sastre, recolzat. Full exterior de 14 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual de 5 cm de gruix

8028 PTA/mEncontre amb vara de sastre en fac;ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de maó de massís
d'elaboració manual, de 29x14x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. El full
exterior recolzat sobre perfil metal.lic
tipus L.
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Perfil laminat de suport, tipus L, de
150x150x12 mm, d'acer A/42B galvanitzat,
ancorat al sostre. Full exterior de 14 cm de
gruix, col.locat amb morter M-40/B ancorat
amb connectors. Membrana impermeable
entre els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i
de 0,8 mm de gruix, d'una lamina de PVC
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col. locada sense adherir. Junt
de 40 mm d'amplaria. Segellat a I'exterior
de 30 mm de profunditat, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola
manual previa emprimació específica.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sostre: 25 cm

Descripció Ouantitat Preu PTA/u Impon

34.50 28.504 kg x

06.41 0.035 m3 x

43.75

Acer A/42B, per a elements d'ancoratge, galvanitzat,
en laminats tipus L, LO, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat a taller i col.locat a I'obra.

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó massís d'elaboració
manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col.locat
amb morter M-40/B.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplaria i 30 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

0.460 m2 x

43.40 1.000 m

Total CCS



6.06.02 Encontre amb vara de sastre, recolzat. Full exterior d'11,5 cm de gruix, de maó
calat de 5 cm de gruix

7912 PTA/mEncontre amb vora de sostre en fa<;:ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de maó calat, de
24x11,5x5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paret de totxana,
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. El full exterior
recolzat sobre perfil metal.lic tipus L.
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Perfil laminat de suport, ti pus L, de
150x150x12 mm, d'acer A/42B galvanitzat,
ancorat al sastre. Full exterior d'11 ,5 cm
de gruix, col.locat amb morter M-40/B
ancorat amb connectors. Membrana
impermeable entre els dos fulls, de 0,96
kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix, d'una
lamina de PVC no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir. Junt de 40 mm d'amplaria.
Segellat a I'exterior de 30 mm de
profunditat, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual previa
emprimació específica. Cambra d'aire de
40 mm de gruix. Gruix de sastre: 25 cm

34.50 28.504 kg x

06.35

Acer A/42B, per a elements d'ancoratge, galvanitzat,
en laminats ti pus L, LO, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat a taller i col.locat a I'obra.

Paret passant de tancament d'11,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó calat de 24x11,5X5
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col. locada no adherida.

Segellat de junt entre material d'obra de 40 mm
d'amplaria i 30 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

0.029 m3 x

0.460 m243.75 x

1.000 m43.40

Total CCS



6.06.03 Encontre amb vara de sastre, recolzat. Full exterior d'11,5 cm de gruix, de maó
foradat de 5 cm de gruix

7810 

PTA/mEncontre amb vora de sostre en fa9ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de maó foradat, de
24x11,5x5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir, de paret de totxana,
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a"illament de fibra de vidre
adossat al full interior. El full exterior
recolzat sobre perfil metal.lic tipus L.
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Perfil laminat de suport, ti pus L, de
150x150x12 mm, d'acer A/42B galvanitzat,
ancorat al sastre. Full exterior d'11 cm degruix, 

col.locat amb morter M-40/B ancorat
amb connectors. Membrana impermeable
entre els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i
de 0,8 mm de gruix, d'una lamina de PVC
no resistent a la intemperie, sensearmadura, 

col. locada sense adherir. Junt
de 40 mm d'amplaria. Segellat a I'exterior
de 30 mm de profunditat, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola
manual previa emprimació específica.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sastre: 25 cm

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

34.50 28.504 kg

06.38

Acer A/42B, per a elements d'ancoratge, galvanitzat,
en laminats ti pus L, LO, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat a taller i col.locat a I'obra.

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista, col-local amb morter M-40/B.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

Segellat de junt entre material d'obra de 40 mm
d'amplaria i 30 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

0.029 m3

43.75 0.460 m2

43.40 1.000 m x

Total CCS



6.07 Junt de dilatació
Criteri de valoració: PT A/m

Junt de dilatació en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó
foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de
29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i aillament de fibra de vidre adossat al full interior. Pla
del junt vertical. Segellat a I'exterior.
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43.40
EP7J51 -

42.40

EP7J21'_I-

00.31
05.42

Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb

massilla (-), col"locada amb (-)

Reblert de junt, amb cordó cel'lular de polietile expandit, de (-) mm, col'locat a pressió a

I'interior del junt

Traves de paret en junt

Subsistema acabats verticals interiors



6.07.01 Junt de dilatació. Amplaria 20 mm i segellat amb silicona neutra

293 PTA/m
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Junt de 20 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 10 mm de fondaria amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimació
específica. Reblert del junt amb cardó
cel.lular de polietile expandit, de D 30 mm,
col.locat a pressió a I'interior del junto

Junt de dilatació en fac;ana d'obra de
fabrica de dos fulls passant, amb full
exterior de paret de maó foradat, de
24x11,5x5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir de paret de totxana
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a"illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Pla del junt vertical.
Segellat a I'exterior.

43.40 1.000 m

42.40

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplaria i 10 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.
Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietile
expandit de D 30 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

1.000 m

Total CCS

6.07.02 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb silicona neutra

445 PTA/mJunt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de fondaria amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimació
específica. Reblert del junt amb cardó
cel.lular de polietile expandit, de D 40 mm,
col.locat a pressió a I'interior del junto

Junt de dilatació en fac;:ana d'obra de
fabrica de dos fulls passant, amb full
exterior de paret de maó foradat, de
24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista. Full
interior per a revestir de paret de totxana,
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat, al full interior. Pla del junt vertical,
Segellat a I'exterior.

43.40 1.000 m

42.40 1.000 m

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.
Reblert de junt amb cordó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col-local a pressió a I'interior
del junto

Total CCS



6.07.03 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb polisulfurs

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de fondaria amb
massilla de polisulfurs bicomponents,
aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica. Reblert del junt
amb cardó cel.lular de polietile expandit,
de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto
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Junt de dilatació en fac;ana d'obra de
fabrica de dos fulls passant, amb full
exterior de paret de maó foradat, de
24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista, Full
interior per a revestir de paret de totxana,
de 29x14x10 cm, amb cambra d'aire
ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior, Pla del junt vertical.
Segellat a I'exterior,

43.40 Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
polisulfurs bicomponents, aplicada amb pistola
manual, previa emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col-local a pressió a I'interior
del junto

1.000 m x =

42.40 1.000 m =,-

Total CCS



6.08 Unitat d'ampit
Criteri de valoració: inclos en tram central

Unitat d'ampit en fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó foradat,
de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de 29 x 14 x 10
cm amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al full interior. Tancament secundari
en posició intermedia, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal
de I'obra. L 'ampit format per dos fulls no enrasats. Escopidor de cares paral.leles amb pendent de menys
del 10 %. Relleix a I'interior.~
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00.32
05.31
05.41
05.42

Traves de paret en ampit

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistema acabats verticals interiors



6.09 Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

m

a
Brancal extrem en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó foradat,
de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de 29 x 14 x 10cm, 

amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vid re adossat al full interior. Tancament secundari
en posició intermedia, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal
de I'obra. El brancal per anar vist a I'exterior, I'interior per a revestir fins a 15 mm de gruix. -u;
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00.3305.31Traves de paret en brancal

Subsistema tancaments secundaris



6.10

Brancal intermediCriteri 

de valoració: inclos en tram central

Brancal intermedi en tac;ana d'obra de tabica de dos tulls passant, amb tull exterior de paret de maótoradat, 
de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de

29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de tibra de vidre adossat al tull interior.
Tancament secundari en posició intermedia, sense bastiment de base, col.locat en ter-se el tancament
primari en el queixal de I'obra. El brancal per anar vist a I'exterior, I'interior per a revestir tins a 15 mm
de gruix.
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00.33
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Traves de paret en brancal

Subsistema tancaments secundaris



6.11

Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m. Llinda exterior de formigó
Criteri de valoració: PTA/u

Unitat de Ilinda en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó foradat,
de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de 29 x 14 x 10
cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al full interior. Tancament secundari
en posició intermedia, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal
de I'obra. La unitat formada per dues Ilindes no enrasades. Llum fins a 2 m. Pes maxim de revestiment
200 kg/m2. Llinda exterior de formigó amb pestanya. Llinda interior de formigó, cara frontal per a
revestir. Cara inferior de la Ilinda exterior per anar vista, cara inferior de la Ilinda interior per a revestir
fins a 15 mm de gruix.
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36.50
33.30
46.40
46.30
43.75

EP4571 EP4B7_~-

EP4D7D500-

EP4D7D520-

EP743_1-L-

00.34
05.23
05.31

Formigó per a Ilindes (-), de consistencia i grandaria (-). col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a deixar vist

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col' locada sense adherir

Traves de paret en unitat de lIinda

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris



6.11.01 Unitat de Ilinda. Llinda exterior de formigó. Llum de 0,88 m

Unitat de Ilinda en faQana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de m~ó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat formada per dues Ilindes noenrasades. 

Llum fins a 2 m. Pes maxim de
revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior de
formigó amb pestanya. Llinda interior deformigó, 

cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.

Llum de 0,88 m. Llinda exterior de secció
17x8 cm. Armadura de 5 D 8 amb estreps
de D 6 cada 12,5 cm. Linda interior de
secció 13x19 cm. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Les dues
Ilindes de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

,,;

'g¡"
~
,~
~
~
~
'~
~
'1:
~
~
~.
'e
~
~

~
.,
:::
.2

~
~
c
m.,
lb"-
lb
C

~~ Descripció Ouantitat Preu PTA/u Import

36.50 0.058 m3

33.30 9.039 kg

46.40 0.651 m2

46.30 0.666 m2

43.75

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.
Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.592 m2

Total CCS



6.11.02 Unitat de Ilinda. Llinda exterior de formigó. Llum d'1,25 m

5370 

PTAILlum d'1 ,25 m. Llinda exterior de secció
17x8 cm. Armadura de 5 D 8 amb estreps
de D 6 cada 12,5 cm. Linda interior de
secció 13x19 cm. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Les dues
Ilindes de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12mm, 

col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.
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Unitat de Ilinda en fa<;:ana d'obra de fabricade 
dos fulls passant, amb full exterior de

paret de maó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,d'una 
cara vista. Full interior per a revestir,de 

paret de totxana, de 29x14x10 cm, ambcambra 
d'aire ventilada i a'illament de fibrade 

vidre adossat al full interior. Tancamentsecundari 
en posició intermedia, sense '"

bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat formada per dues Ilindes noenrasades. 

Llum fins a 2 m. Pes maxim de
revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior deformigó 

amb pestanya. Llinda interior deformigó, 
cara frontal per a revestir. Cara

inferior de la Ilinda exterior per anar vista,cara 
inferior de la Ilinda interior per a

revestir fins a 15 mm de gruix.

0.073 m336.50

33.30 11.156 kg

46.40 0.814 m2

46.30 0.832 m2

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.740 m243.75

Total CCS



6.11.03 Unitat de Ilinda. Llinda exterior de formigó. Llum d'1,50 m

6090 

PTA/uLlum d'1 ,so m. Llinda exterior de secció
17x8 cm. Armadura de S D 8 amb estreps
de D 6 cada 12,S cm. Linda interior de
secció 13x19 cm. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,S cm. Les dues
Ilindes de formigó H-17S, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Acer AEH SOO N de límit
elastic S100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col. locada
sense adherir.
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Unitat de Ilinda en fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x1 O cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat formada per dues Ilindes noenrasades, 

Llum fins a 2 m, Pes maxim de
revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior de
formigó amb pestanya. Llinda interior deformigó, 

cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.

36.50 0.083 m3

33.30 12.586 kg

46.40 0.924 m2

46.30 0.945 m2

43.75

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.840 m2

Total CCS



6.12 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m. Llinda exterior metAI'lica
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda en fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de maó foradat,
de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de totxana, de 29 x 14 x 10
cm amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al full interior. Tancament secundari
en pOSiCió intermedia, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el tancament primari en el queixal
de I'obra. La unitat formada per dues Ilindes no enrasades. Llum fins a 2 m. Pes maxim de revestiment
200 kg/m2. Llinda exterior amb perfil metal.lic tipus L, formada per pe9a simple d'acer laminat, Llinda
interior de formigó, cara frontal per a revestir. Cara inferior de la Ilinda exterior per anar vista, cara inferior
de la Ilinda interior per a revestir fins a 15 mm de gruix.
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45.51 Acer (-), per a Ilindes formades per pega simple, galvanizat, en perfillaminat tipus L, col"locat

EP447 -22--

EP4571 EP4B7 _000-

EP4070SOO-

36.50
33.30
46.40
43.75

EP743_1_L-

00.34
05.23
05.31

\~I

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col'locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col'locada sense adherir

Traves de paret en unitat de lIinda

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris



6.12.01 Unitat de Ilinda. Llinda exterior metitl.lica. Llum de 0,88 m
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Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat formada per dues Ilindes no
enrasades. Llum fins a 2 m. res maxim de
revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior amb
perfil metal.lic tipus L, formada per pec;a
simple d'acer laminat. Llinda interior deformigó, 

cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.

Llum de 0,88 m. Llinda exterior d'acer
A/42B galvanitzat, formada amb una pec;a
L de 100x100 i 10 mm de gruix, col. locada
a I'obra. Llinda interior de secció 13x19
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Membrana
impermeable entre els dos fulls, de 0,96
kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix, d'una
lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

45.51 19.085 kg

36.50 0.037 m3

33.30 4.179 kg

46.40 0.666 m2

43.75

Acer A/42B, per a lIindes formades per pega simple,
galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, col.locat a ¡'obra.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.592 m2

Total CCS



6.12.02 Unitat de Ilinda. Llinda exterior metitl.lica. Llum d'1,25 m

7152 PTAI
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Unitat de Ilinda en fa<;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat formada per dues Ilindes noenrasades. 

Llum fins a 2 m. Pes maxim de
revestiment 200 kg/m2, Llinda exterior amb
perfil metal.lic ti pus L, formada per pe<;:a
simple d'acer laminat. Llinda interior deformigó, 

cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la llinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.

Llum d'1 ,25 m. Llinda exterior d'acer
A/42B galvanitzat, formada amb una peca
L de 100x100 i 10 mm de gruix, col. locada
a I'obra. Llinda interior de secció 13x19cm, 

de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Membrana
impermeable entre els dos fulls, de 0,96
kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix, d'una
lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

45.51 24.601 kg

36.50 0.046 m3 x

33.30 5.158 kg x

46.40 0.832 m2 x

43.75

Acer N42B, per a lIindes formades per pega simple,
galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, col.locat a I'obra.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.
Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.740 m2 x

Total CCS



6.12.03 Unitat de Ilinda. Llinda exterior metal.lica. Llum d'1,50 m

8187 PTA/uUum d'1 ,50 m. Uinda exterior d'acer
A/42B galvanitzat, formada amb una pega
L de 100x100 i 10 mm de gruix, col.locada
a I'obra. Uinda interior de secció 13x19cm, 

de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 4 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Membrana
impermeable entre els dos fulls, de 0,96
kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix, d'una
lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de maó foradat, de 24x11 ,5x5 cm,
d'una cara vista. Full interior per a revestir,
de paret de totxana, de 29x14x10 cm, amb
cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra
de vidre adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat formada per dues Ilindes no
enrasades. Llum fins a 2 m. res maxim de
revestiment 200 kg/m2. Llinda exterior amb
perfil metal.lic tipus L, formada per pec;a
simple d'acer laminat. Llinda interior de
formigó, cara frontal per a revestir. Cara
inferior de la Ilinda exterior per anar vista,
cara inferior de la Ilinda interior per a
revestir fins a 15 mm de gruix.
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29.329 kg45.51 x

36.50 0.052 m3 x

33.30 5.819 kg

46.40 0.945 m2

43.75

Acer N42B, per a lIindes formades per peCia simple,
galvanitzat, en perfils laminats tipus L, LO, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, col.locat a I'obra.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a Ilindes de directriu
recta.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.840 m2

Total CCS



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m. Llinda de formigó
Criteri de valoració: PT A/u

6.13

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior
de paret de maó foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret de
totxana, de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a"illament de fibra de vidre adossat al full
interior. Tancament secundari en posició intermedia, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra, La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum. Llinda de formigó amb
pestanya, cara inferior per anar vista. Tram de tancament de caixa de persiana de paret de peces
ceramiques, d'una cara vista, amb a'illament de fibra de vidre a I'interior.
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EP4571 EP4B7_000-

EP4D7D520-

37.10
43.75

EP612JF__-

EP7C4__0_-

EP743_I-L-

05.23
05.31

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a deixar vist

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó foradat de

24 x 11,5 x 5 cm, (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-)

A"illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris

.50

.30

.30

.38



6.13.01 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda de formigó. Llum de 0,88 m
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Llum de 0,88 m. Llinda de secció 17x8
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'algaria, de
paret d'11,5 cm de gruix, de maó foradat
de 24x11 ,5x5 cm, col.locat amb morter M-
40/8. A'illament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col. locada sense, adherir.

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls
passant, amb full exterior de paret de maó
foradat, de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista,
Full interior per a revestir, de paret de
totxana, de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior, Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col,locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra,
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Llinda de formigó amb pestanya, cara
inferior per anar vista, Tram de tancament
de caixa de persiana de paret de pecesceramiques, 

d'una cara vista, amb
a'illament de fibra de vidre a I'interior.

36.50 0.022 m3

33.30 4.860 kg x

46.30 0.666 m2 x

06.38 0.036 m3 x

37.10 1.150m2 x

43.75

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a "armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Paret passant de tancament d'11,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista col.locat amb morter M-40/B.

A.illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col'locada no adherida.

0.486 m2 x

Total CCS



Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda de formigó. Llum de 0,88 m-a 6.13.01

4143 PTAILlum de 0,88 m. Llinda de secció 17x8
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'aI9aria, de
paret d'11,5 cm de gruix, de maó foradat
de 24x11 ,5x5 cm, col.locat amb morter M-
40/8. A"illament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col.locada sense, adherir.
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fagana d'obra de fabrica de dos fulls
passant, amb full exterior de paret de maóforadat, 

de 24x11,5x5 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paret detotxana, 

de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a"illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Llinda de formigó amb pestanya, cara
inferior per anar vista. Tram de tancament
de caixa de persiana de paret de peces
ceramiques, d'una cara vista, amb
a.illament de fibra de vidre a I'interior.

Descripcló Quantitat Preu PTA/u Impon

0.022 m336.50

33.30 4.860 kg x

46.30 0.666 m2 x

06.38 0.036 m3 x

37.10 1.150 m2

43.75

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta, per a deixar el formigó visto

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11,5X5
cm, d'una cara vista col.locat amb morter M-40/B.

Aillament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

0.486 m2

Total CCS



6.13.02 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda de formigó. Llum d'1,25 m

5400 PTA/¡,
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Llum d' 1,25 m. Llinda de secció 17x8
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col,locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'aI9aria, de
paret d'11,5 cm de gruix, de maó foradat
de 24x11 ,5x5 cm, col,locat am morter M-
40/8, A'illament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques, Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col.locada sense adherir.

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fagana d'obra de fabrica de dos fulls
passant, amb full exterior de paret de maó
foradat, de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paret de
totxana, de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Uinda de formigó amb pestanya, cara
inferior per anar vista. Tram de tancament
de caixa de persiana de paret de peces
ceramiques, d'una cara vista, amb
a'illament de fibra de vidre a I'interior.
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36.50 0.027 m3

33.30 5.998 kg

46.30 0.832 m2

06.38 0.051 m3

37.10 1.513 m2 x

43.75

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment,

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes,

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta per a deixar el formigó vist,

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista, col'locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locat
amb fixacions mecaniques,

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col'locada no adherida,

0.627 m2 x

Total CCS



6.13.03 Unitat de Ilinda. Llinda amb caixa de persiana. Llum d'1,50 m

6282 PTAI
Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fullspassant, 

amb full exterior de paret de maó
foradat de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista.
Full interior per a revestir, de paret detotxana, 

de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a"illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Llinda de formigó amb pestanya, cara
inferior per anar vista. Tram de tancament
de caixa de persiana de paret de pecesceramiques, 

d'una cara vista, amb
a"illament de fibra de vidre a I'interior.

Llum d'1 ,50 m. Llinda de secció 17x8
cm, de formigó H-175, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12
mm, col.locat manualment. Encofrat amb
taulers de fusta. Armadura de 5 D 8 amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades. Tram de tancament de
caixa de persiana de 42 cm d'aI9aria, de
paret d'11,5 cm de gruix, de maó foradat
de 24x11 ,5x5 cm, col.locat am morter M-40/8. 

A'illament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col. locada sense adherir.
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~ Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

36.50 0.031 m3

33.30 6.767 kg

46.30 0.945 m2

06.38 0.062 m3

37.10 1.758 m2

43.75 0.722 m2

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta per a deixar el formigó visto

Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,5x5
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

ATllament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col. locada no adherida.

Total CCS



6.14 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m. Llinda metill.lica
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en faQana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior
de paret de maó foradat, de 24 x 11,5 x 5 cm, d'una cara vista. Full interior per a revestir, de paret detotxana, 

de 29 x 14 x 10 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre adossat al full
interior, Tancament secundari en posició intermedia, sense bastiment de base, col'locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra. La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum. Llinda exterior amb
perfil metal.lic tipus L, formada per peQa simple d'acer laminat. Cara inferior per anar vista, Tram de
tancament de caixa de persiana de paret de peces ceramiques, d'una cara vista, amb a'illament de fibra
de vidre a I'interior.
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45.51 Acer( per a lIindes formades per peca simple, galvanilzal, en perfillaminal lipus L, col"local

06.38

EP6I2JF__-

EP7C4_0-37.10
43.75

EP743_I-L-

05.23
05.31

\-}

Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix, ancorada a connectors, de maó foradat de

24 x 11 ,S xS cm, (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-),

A'illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-)

Membrana de (-) de pes i gruix d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col. locada sense adherir

Subsistema sastres

Subsistema tancaments secundaris



6.14.01 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda metal.lica. Llum de 0,88 m

Llum de 0,88 m. Llinda d'acer A/42B
galvanitzat, formada amb una pega L de
1 00x1 00 i 10 mm de gruix, col.locada a
!'obra. Tram de tancament de caixa de
persiana de 42 cm d'algaria, de paret
d'11,5 cm de gruix, de maó foradat de
24x11 ,5x5 cm, col.locat amb morter M-
40/B. A'illament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col.locada sense adherir.
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fulls
passant, amb full exterior de paret de maóforadat, 

de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista.
Full interior per revestir, de paret detotxana, 

de 29x14x10 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al fu!! interior. Tancament
secundari en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de !'obra.
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Uinda exterior amb perfil metal.lic tipus L,
formada per pe9a simple d'acer laminat.
Cara inferior per anar vista. Tram de
tancament de caixa de persiana de paret
de peces ceramiques, d'una cara vista,
amb a'illament de fibra de vidre a I'interior.

45.51

19.085 kg

06.38 0.043 m3

37.10 1.150 m2

43.75

Acer N42B, per a Ilindes formades per peca simple,
galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, col.locat a I'obra.

Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11,SxS
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de SO mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques,

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina dePVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida,

0.486 m2

Total CCS



6.14.02 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda metal.lica. Llum d'1,25 m

~22 PTA/uLlum d'1 ,25 m. Llinda d'acer A/428
galvanitzat, formada amb una pec;a L de
100x100 i 10 mm de gruix, col.locada a
I'obra. Tram de tancament de caixa de
persiana de 42 cm d'alc;aria, de paret
d'11 ,5 cm de gruix, de maó foradat de
24x11,5x5 cm, col.locat amb morter M-
40/8. Ai'llament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col.locada sense adherir.
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Unitat de Ilinda amb caixa de persiana enfa<;ana 
d'obra de fabrica de dos fullspassant, 

amb full exterior de paret de maóforadat, 
de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista,

Full interior per a revestir, de paret detotxana, 
de 29x14x10 cm, amb cambrad'aire 

ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior, Tancamentsecundari 

en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Llinda exterior amb perfil metal.lic tipus L,formada 

per pe<;a simple d'acer laminat.
Cara inferior per anar vista. Tram de
tancament de caixa de persiana de paretde 

peces ceramiques, d'una cara vista,
amb aillament de fibra de vidre a I'interior.

45.51 24.601 kg

06.38 0.060 m3

37.10 1.513m2

43.75

Acer A/42B, per a Ilindes formades per peca simple,
galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, col.locat a I'obra,

Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,SxS
cm, d'una cara vista, col'locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de SO mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col 'locada no adherida,

0.627 m2

Total CCS



6.14.03 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda metil.l.lica. Llum d'1,50 m

Llum d'1 ,50 m. Llinda d'acer A/42Bgalvanitzat, 
formada amb una pe9a L de

1 00x1 00 i 10 mm de gruix, col.locada a
I'obra. Tram de tancament de caixa de
persiana de 42 cm d'aI9aria, de paret
d'11,5 cm de gruix, de maó foradat de
24x11 ,5x5 cm, col.locat amb morter M-40/B. 

Ai'llament de plaques semirígides de
fibra de vidre, de densitat 19/30 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locat amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sensearmadura, 

col.locada sense adherir.

9643 PTAlu

°-
1ó
O;¡

~
'"::'"
g
~
~..
~
Q.

~
~~

Unitat de l1inda amb caixa de persiana enfa9ana 
d'obra de fabrica de dos fullspassant, 

amb full exterior de paret de maóforadat, 
de 24x11 ,5x5 cm, d'una cara vista.

Full interior per a revestir, de paret detotxana, 
de 29x14x10 cm, amb cambrad'aire 

ventilada i a'illament de fibra de vidre
adossat al full interior. Tancamentsecundari 

en posició intermedia, sense
bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari en el queixal de I'obra.
La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum.
Llinda exterior amb perfil metal.lic tipus L,formada 

per pe9a simple d'acer laminat.
Cara inferior per anar vista. Tram de
tancament de caixa de persiana de paret
de peces ceramiques, d'una cara vista,
amb a'illament de fibra de vidre a I'interior.

Descripcló Quantltat Preu PTA/u Import

45.51 28.329 kg x

06.38 0.072 m3

37.10 1.758 m2 x

43.75

Acer A/42B, per a lIindes formades per pega simple,
galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, col.locat a I'obra.

Paret passant de tancament d'11 ,S cm de gruix,
ancorada a connectors, de maó foradat de 24x11 ,SxS
cm, d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Ai'lIament amb plaques semirígides de fibra de vidre
de densitat 19/30 kg/m3 de SO mm de gruix, col.locat
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida.

0.722 m2 x

Total CCS



05.71 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col"locat
amb morter (-) EP812851-

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de totxana de 29 x 14 x 10 cm, per a revestir, col'locada
amb morter (-)

05.79
EP612U5A_-

06.35 Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó calat de
24 x 11,5 x 5 cm, (-) d'una cara vista, cololocat amb morter (-) EP612FF__-
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Paret passant de tancament d'11 ,5 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó foradat de
24 x 11,5 x 5 cm, (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-)

06.38
EP612JF ---

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó massís d'el"la-
boració manual de 29 x 14 x 5 cm, (-) d'una cara vista, col"locat amb (-)

06.41EP6122K__.,-

Paret passant de tancament de 14 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó calat de 29 x 14 x 5
cm, (-) d'una cara vista, col"locat amb (-)

06.42
EP6128K__-

06.43 Paret passant de tancament de 14 cm de gruix, ancorada a connectors, de maó calat de
29 x 14 x 7,5 cm, (-) d'una cara vista, col"locat amb (-) EP612AK__-

06.44 Paret passant de tancament de 14 cm de gr,uix, ancorada a connectors, de maó calat de
29 x 14 x 10 cm, (-) d'una cara vista, col'locat amb (-)

23.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

34.01

Travada 

de parets amb connector (-) de D 5 mm en forma de (-). (-). col"locat amb el mateix
morter de la paret EP8fZ-

34.50 Acer (-), per a elements d'ancoratge, galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, treballat a taller
i col"locat a I'obra EP442- IZA-

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-). col'locat (-)36.50 EP4571

37.10 A"illament de fibra de vidre amb (-), de (-) mm de gruix, col"locat (-) EP7C4-

42.40 Reblert de junt, amb cardó cel"lular de polietile expandit, de (-) mm, col'locat a pressió a I'in-
terior del junt EP7J211-

43.40 Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb mas-
silla (-), col "locada amb (-) EP7J51

43.75 Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie, ar-
madura (-), col"locada sense adherir EP743- I_L-

Acer (-), per a Ilindes formades per peca simple, galvanitzat, en perfillaminat tipus L, col"lo-
cat (-)

45.51
EP447_22_-

Encofrat amb taulers de fusta, per a Ilindes de directriu recta, per a deixar vist46.30 EP4D7D520-

46.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir EP4D7D500-







Memoria

Fa~ana passant de dos fulls de bloc de morter de ciment, vistos.

Fagana formada per dos fulls de bloc de morter, vis-tos. 
El full exterior passa per davant deis sostres

i es recolza en un suport especial cada dues o tres
plantes. El full interior recolza en cada sostre. Entre
ambdós fulls es disposa una cambra d'aire ventilada
i una lamina d'a'illament termic adossada al full inte-
rior. ~estanquitat es confia a la cambra d'aire i a les
valones que expulsen I'aigua que hi pogués penetrar.
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Aspectes formals

La dificultat de tallar-los i la mida deis blocs tan que
sigui inadequat qualsevol ti pus d'aparell que no si-
gui estrictament modular. El modul habitual de fa-
bricació de blocs és de 40 cm. Cal tenir en comp-
te, pero, que en la dimensió nominal de 40 cm
alguns fabricants hi inclouen el junt i d'altres, no.

En aquest cas, pel fet que el junt del full interior
sigui vist, es fa molt més difícil I'exigencia de mo-
dulació general del projecte.

Cal tenir molt en compte també la necessitat d'as-
senyalar estrictament els junts de moviment del full
exterior. És aconsellable de disposar-los, en el tram
central, cada 4 m i a les cantonades, suposant que
les condicions sísmiques no requereixin altra cosa.
No cal preveure junts en el full interior si ja s'han
previst en el seu acord amb els pilars.

Aspectes de comportament

Estanquitat

L.:estanquitat d'aquesta fagana queda garantida per
la cambra d'aire ventilada i drenada. L.:evacuació de
I'aigua que pugui penetrar a través del full exterior
es resol per mitja de valones col.locades damunt
deis suports especials i deis buits, i de canules in-
trodu'ides en els junts verticals, que permeten la sor-
tida de I'aigua.

El comportament Iljure de tot el full exterior respecte
de I'estructura i del full interior tan molt més ciar
el funcionament d'aquest tipus de fac;:anes i eviten
el junt, poc rigorós, entre els sastres i la fac;:ana que
queda a sota. Ja s'ha comentat aquest junt en trac-
tar de les fac;:anes recolzades.

En les unions deis tancaments amb I'obra de fabri-ca, 
la inclusió del bastiment de base entre els dos

fulls ofereix les millors garanties geometriques d'es-tanquitat. 
Cal preveure espais en la unió amb I'obra

per tal de permetre un segellat més protegit.



A'illament termic

L:a'illament que proporciona la solució de referen-
cia en aquesta fa<;ana, amb 5 cm d'a'illament de po-
liestire és de 0,44 kcal/h m2Co. La solució amb
bastiment de base evita els ponts termics en tot el
perímetre deis buits. La rigorosa continu'itat de
I'a'illament termic en els buits, el front deis sastres
i deis pilars, ha afavorit la recent difusió d'aquest
tipus de solucions als pa'isos nord-europeus.
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Les condensacions s'eviten amb la ventilació de la
cambra d'aire. La ventilació suficient s'aconsegueix
deixant buits els junts verticals de la segona i de
I'última fijada de cada paramento

Aquesta solució té una inercia termica elevada.

Durabilitat

La durabilitat d'aquesta solució de fa9ana és molt
bona pel que fa als blocs de morter del full exterior.

Els seus punts febles són els junts de deformació
del full exterior, especialment el junt horitzontal si-
tuat en el perfil de suport i, sobretot, la durabilitat
deis elements metal.lics afectats per la corrosió, ja
que I'estabilitat del full exterior respecte de les ac-
cions horitzontals es confia a les grapes i, respec-
te de les accions gravitatories, es confia al perfil de
suport.

Resulta especialment important d'assegurar la du-
rabilitat d'aquests dos elements constructius per tal
d'evitar-ne la corrosió. Amb tot, el manteniment
d'aquests dos elements és impossible, ja que com-
portaria la destrucció del full exterior.

Caldria, doncs, realitzar una neteja periodica deis
conductes per on la fa<;ana evacua I'aigua a I'exte-
rior i també deis punts de ventilació.

Pel que fa al segellat, caldra tenir cura del mante-
niment deis junts de comportament Iljure del full ex-
terior i de les unions amb els tancaments secun-
daris que queden més al descobert. Només en el
cas de I'angle format per I'ampit i el brancal queda
una mica desprotegit el segellat inferior del primer,
fora del cas que estigui encastat deis extrems.

Altres aspectes

La resistencia al foc de la solució de referencia és
RF-270 i I'a'illament acústic 51 dB,

El comportament mecanic, pel que fa a les accions
horitzontals, queda limitat per la capacitat mecani-
ca de les grapes que uneixen ambdós fulls. Segons
la normativa francesa, caldria col.locar-ne 4 per
m2. El compliment estricte de la normativa antisís-



mica exigiria de calcular la secció d'acer necessa-
ria perqu8 les grapes poguessin suportar aquesta
acció horitzontal.

El DTU-20-11 recomana de no superar I'alc;aria de
dos pisos sense introduir suports intermedis. Altres
normatives permeten d'arribar als 11 m d'alc;aria en-
tre punts de suport, quan es construeix amb maó
de 12 cm.
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Pel que fa a les accions verticals, I'estabilitat que-
da assegurada per I'amplitud del recolzament so-
bre el perfil de suport que yola des del sostre. Cal-
dria exigir-li una rigidesa que eviti, tant la fissuració
per flexió del full recolzat, com I'entrada en carre-
ga d'un full inferior per excés de fletxa.

Relació amb els buits

Tancaments secundaris

Per als tancaments s'ha adoptat la posició central,
és a dir, el pla d'unió del full exterior i de I'interior.
Constructivament, aquesta posició és molt correc-ta, 

ja que permet una adequada independencia me-
canica deis fulls, sobretot pel que fa a les deforma-
cions. També millora el comportament termic de la
fac;ana i evita possibles condensacions.

El bastiment de base es fixa al full interior, més es-table.

Relació amb I'ampit

L'ampit recolza en el full exterior, i cal que quedi
falcat per I'escopidor del marc del tancament. S'ha
previst que ocupi exclusivament I'amplaria de I'ober-
tura i, encara que presenta un punt difícil en el junt
amb brancals, és difícil de poder utilitzar cap més
solució en una fa<;:ana de bloc visto

Relació amb la Ilinda

Quan no hi ha caixa de persiana, és necessaria la
col.locació de dues Ilindes independents. com les
que il.lustra la figura. Així es manté la rigorosa se-
paració deis fulls i s'evita el pont termic habitual.

Ambdós dintells estan formats per peces de bloc
de morter en forma de U, com les que s'utilitzen
per a formar cercols. Aquestes peces proporcionen
la desitjable continu'itat de la cara exterior, ja que
la pega original sol trobar-se amb tots els colors i
totes les textures.



Quan hi hagi caixa de persiana, sembla logic
d'acostar la guia del full exterior tant com es pu-
gui, per tal d'enxiquir així el volum de la caixa per
la banda de dins. En aquest Gas caldra construir
la Ilinda exterior amb una pega de bloc de morter,
en forma de U, tallada en forma de L, que fara d'en-
cofrat perdut.
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Relació amb I'interior

La posició central del tancament exigeix un pla
d'acabat damunt I'ampit.

~obra

La separació total deis dos fulls i la solució passant
del full exterior permeten que, en aquest Gas, el pro-
cés d'execució pugui ser I'únic raonable, és a dir,
de dins cap a fora. Aquest procés permet un con-
trol correcte de la continu'itat de I'a'illament termic,
una perfecta col.locació de les valones que expul-
sen I'aigua fora de la cambra d'aire, i de les gra-
pes de fixació del full exterior.

De tot el que s'ha exposat fins ara, es despren que,
en el curs d'execució de l' obra, cal tenir molt encompte 

els punts següents:

Oualitat deis elements metal.lics.

És essencialla qualitat de la galvanització deis ma-
terials metal.lics que fan de suport del full exterior.
Amb la utilització de I'acer galvanitzat, millora no-
tablement la durabilitat de la solució.

Segellat del junt entre la fa~ana i el perfil
especial de recolzament.

El junt entre el full exterior i el perfil especial de
recolzament és molt delicat. Les diverses deforma-
cions termiques i mecaniques que haura de su por-
lar durant tata la vida de I'edifici tan que el junt elas-
tic que s'hi disposi sigui una fragil garantia deI'estanquitat. 

Es pot considerar que la cambra d'aire
millora també I'estanquitat d'aquesta fa<;ana.

Cal assegurar-se que el recolzament del full exte-
rior sobre el perfil de suport sigui suficient. L.:am-
plaria útil de recolzament efectiu hauria de ser igual
o superior als dos terc;os del gruix del full.



Execució de la cambra d'aire i de les
valones.

L:execució de la cambra d'aire és especialment de-
licada, ja que ha de quedar completament neta de
tata mena de restes d'obra que podrien obturar els
drenatges i la ventilació. L:amplaria útil de la cam-
bra d'aire ha de ser suficient per a permentre'n la
circulació: aproximadament uns 3 cm.
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També és delicada I'execució de les valones, ja que
cal evitar les situacions que podrien produir-hi es-
vorancs o perforacions. Un punt molt delicat és
I'execució de la valona en el junt de dilatació, ja que
ha de ser discontínua, mitjanc;ant una unió enca-vallada.

Junts de deformació

És malt delicada I'execució de tata mena de junts
de Iliure defarmació entre blacs.

Segellat de junts de dilatació.

Malgrat que el segellat exterior del junt és prou de-licat, 
amb tot, es pot considerar que la cambra

d'aire en millora I'estanquitat.

En general, cal evitar els junts de dilatació que in-terrompen 
la continu"itat del tancament. És més re-

comanable de tenir en compte el concepte cons-tructiu 
d'edificis independents, separats per mitja dejunts. 
AiXQ evitaria que es traslladessin deforma-

cions estructurals al tancament.

Segellat deis junts deis tancaments
secundaris amb I'obra.

Aquesta unió requereix un segellat molt acurat.



Fa c;: a n a passant de dos fulls de bloc de morter de ciment, vistos.
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Detalls constructius Núm. dibulx

Tram central

Cantonada convexa

Cantonada cóncava

Encontre amb pilar

Encontre amb vara de sastre

Encontre amb vara de sastre, recolzat

Junt de dilatació

Junt de control

Unitat d'ampit

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de Ilinda

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana

7.01

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

7.07

7.08

7.09

7.10

7.11

7.12

7.13





7.01

Tram central

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

11

11

11

11

15

15

15

15

11

11

15

15

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

20

30

20

30

20

30

20

30

20

20

20

20

01*

02

03*

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1,00

1,131,301,511,03

1,15

1,37

1,581,03

1,281,06

1,44
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7.02 Cantonada convexa

Núm Indicador
fitxa de cosl mGruix membrana mm

01
02
03

1,001,05

1,14

1,2
1,5

7.03 Cantonada cóncava

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

7.04 Encontre amb pilar

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

7.05

Encantre 

amb vara de sastre

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

111111

01
02

03

1,00

1,25

1,08

7.06 Encantre amb vara de sastre, recalzat

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

11

11

11

01
02

03

1,00

1,021,01



Junt de dilatació7.07

Núm Indicador
fitxa de casI mAmplária mm Segellat

20
30
30

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

01
02
03

1,00
1,63
1,63
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7.08 Junt de control

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

7.09 Unitat d'ampit

Núm Indicador
fitxa de cost

0,00

7.10 Brancal extrem

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

7.11 Brancal intermedi

Núm Indicador
fitxa de casI

0,00

Unitat de Ilinda.

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00

1,12
1,25

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana.

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00
1,13
1,26

'Solucion que corresponen als detalls grafics de referencia.



7.01

Tram central
Criteri de valoració: PTA/m2

Tram central de fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc de morter
de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada i aillament de
poliestire adossat al full interior.
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17.67

EP61828-

34.01

EP61Z___t-

EP7C2 ,.-38.10
19.00

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc !oradat lIis de

40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment (-), col"locat amb morter (-)

Travada de parets amb connector (-) de D 5 mm en forma de (-), (-), col"locat amb el mateix

morter de la paret

A'illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat (-)

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de

ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-)

Cambra d'aire

EP61856_-

00.01



7.01.01 Tram central. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 20
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Full exterior d'11 cm de gruix, amb peces 5222 PTA/m2
de color gris, col.locades amb morter M-
40/B, ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de D 5 mm en forma de doble
triangle, de 150x75 mm, col.locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
20 cm de gruix, amb peces de color gris,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire expandit, de
densitat 12 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 40 cm.

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.
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Descripcló Quantitat Preu PTA/u Import

1.000 m217.67 x

4.000 u34.01 x

38.10 1.000 m2

19.00

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40!B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de O 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col'locat amb el mateix morter de la

paret.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg!m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques,

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col'locat amb morter M-40!B,

1.000 m2

Total CCS



7.01.02 Tram central. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 30
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x30 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al fullinterior. .

Full exterior d' 11 cm de gruix, amb peces 5883 PTA/m'
de color gris, col.locades amb morter M-40/B, 

ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de D 5 mm en forma de dobletriangle, 

de 150x75 mm, col,locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
30 cm de gruix, amb peces de color gris,
col.locades amb morter M-40/B. A'illament
de plaques de poliestire expandit, de
densitat 12 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
total del tancament: 50 cm.
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17.67 1.000 m2

34.01 4.000 u

38.10 1.000 m2

19.01

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS



7.01.03 Tram central. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de 20
cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al full
interior.
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Full exterior d' 11 cm de gruix, amb peces 6766 PTA/m'
de color blanc, col.locades amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1:7,
ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de D 5 mm en forma de doble
triangle, de 150x75 mm, col.locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
20 cm de gruix, amb peces de color blanc,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1 :7. Ai'llament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 40 cm.

17.67 1.000 m2 =,- ,-

34.01

4.000 u ,- -.-

38.10 1.000 m2 x =

19.00

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat Ilis de
40x20x11 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1 :7.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

1.000 m2 x =.-

Total CCS



7.01.04 Tram central. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de 30
cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de fagana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x30 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.
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Full exterior d'11 cm de gruix, amb peces 7874 PTAlm
de color blanc, col.locades amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1 :7,
ancorat amb connectors de fil d'acerinoxidable, 

de D 5 mm en forma de dobletriangle, 
de 150x75 mm, col.locats amb el

mateix morter de la paret. Full interior de
30 cm de gruix, amb peces de color blanc,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1: 1 :7. A'illament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 50 cm.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import.

17.67 1.000 m2

34.01 4.000 u

38.10 1.000 m2 x

19.01

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc toradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1 :7.

Travada de parets amb connector de til d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb tixacions mecaniques.

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:7.

1.000 m2 x

Total CCS



7.01.05 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 20
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

5366 PTA/m2Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, ancorat amb connectors de
fil d'acer inoxidable, de D 5 mm en forma
de doble triangle, de 150x75 mm,
col.locats amb el mateix morter de la paret.
Full interior de 20 cm de gruix, amb peces
de color gris, col.locades amb morter M-
40/B. Ai'llament de plaques de poliestire
expandit, de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb fixacions
mecaniques. Cambra d'aire de 40 mm de
gruix. Gruix total del tancament: 44 cm.

17.69 1.000 m2

34.01 4.000 u

38.10 1.000 m2

19.00 1.000 m2

Paret passant de tancament de 15 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x15 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
Ai'lIament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Total CCS



7.01.06 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i gris. Full interior de 30
cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram central de fa9ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amo full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis de
40x20x30 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al fullinterior.
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Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, ancorat amb connectors de
fil d'acer inoxidable, de D 5 mm en forma
de doble triangle, de 150x75 mm,
col.locats amb el mateix morter de la paret.
Full interior de 30 cm de gruix, amb peces
de color gris, col.locades amb morter M-
40/B. A.illament de plaques de poliestire
expandit, de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb fixacions
mecaniques. Cambra d'aire de 40 mm de
gruix. Gruix total del tancament: 54 cm.

1 7.69 1.000 m2 x =

34.01 4.000 u x =.-

38.10 1.000 m2 x =,-
1.000 m2 x =

19.01

Paret passant de tancament de 15 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x15 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B,

Total CCS



7.01.07 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de fa~ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, d'una cara vista" Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al fullinterior.
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Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7, ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de O 5 mm en forma de doble
triangle, de 150x75 mm, col.locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
20 cm de gruix, amb peces de color blanc,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1 :7, A'illament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 44 cm,

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import.

17.69 1.000 m2 x

34.01 4.000 u x

38.10 1.000 m2 x

19.00

Paret passant de tancament de 15 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc toradat Ilis de
40x20x15 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1 :7.

Travada de parets amb connector de til d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A.illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb tixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

1.000 m2

Total CCS
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7.01.08 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc Ilis i blanco Full interior de
30 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc
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8258 PTA/mTram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x15 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x30 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al full
interior.

Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1: 1:7, ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de D 5 mm en forma de doble
triangle, de 150x75 mm, col.locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
30 cm de gruix, amb peces de color blanc,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1 :7. Aillament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 54 cm.

1 7.69 1.000 m2 x =

34.01

4.000 u =,-

38.10 1.000 m2

19.01

Paret passant de tancament de 15 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x15 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1:7.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x30 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:7.

1.000 m2

Total CCS



7.01.09 Tram central. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc rugós i gris. Full interior de
20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Tram 

central de fa9ana d'obra de fabricade 
dos fulls passant, amb full exterior de

paret de bloc de morter de ciment foradat irugós, 
de 40x20x11 cm, d'una cara vista.

Full interior d'una cara vista, de paret debloc 
de morter de ciment foradat i Ilis, de

40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al fullinterior.
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Full exterior d'11 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, ancorat amb connectors de
fil d'acer inoxidable, de D 5 mm en forma
de doble triangle, de 150x75 mm,
col.locats amb el mateix morter de la paret.
Full interior de 20 cm de gruix, amb peces
de color gris, col.locades amb morter M-40/B. 

Aillament de plaques de poliestireexpandit, 
de densitat 12 kg/m3, de 50 mm

de gruix, col.locades amb fixacionsmecaniques. 
Cambra d'aire de 40 mm degruix. 

Gruix total del tancament: 40 cm.

Descripció

Quantitat Preu PTA/u Import

1 7.70 000 m2

34.01

4.000 u x

38.10 1.000 m2

19.00

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat rugós de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
.amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2

Total CCS



'"a 7.01.10 Tram central. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc rugós i blanco Full interior de
20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc

Tram central de taQana d'obra de tabrica
de dos tulls passant, amb tull exterior de
paret de bloc de morter de ciment toradat i
rugós, de 40x20x11 cm, d'una cara vista.
Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment toradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a.illament de poliestire adossat al tull
interior.
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Full exterior d'11 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1 :7, ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de D 5 mm en forma de dobletriangle, 

de 150x75 mm, col.locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
20 cm de gruix, amb peces de color blanc,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1 :7. A'illament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 40 cm.

17.70 1.000 m2 t-

34.01 4.000 u ,- -,-

38.10 1.000 m2 x ,- -,-

19.00

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat rugós de
40x20x11 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1:7.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
parejo
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

1.000 m2 x =

Total CCS



Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc rugós i gris. Full interior de
20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris

7.01.11

Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
rugós, de 40x20x15 cm, d'una cara vista.
Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

5545 PTA/m'Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color gris, col.locades amb
morter M-40/B, ancorat amb connectors de
fil d'acer inoxidable, de D 5 mm en forma
de doble triangle, de 150x75 mm,
col.locats amb el mateix morter de la paret.
Full interior de 20 cm de gruix, amb peces
de color gris, col.locades amb morter M-40/B. 

A'illament de plaques de poliestire
expandit, de densitat 12 kg/m3, de 50 mm
de gruix, col.locades amb fixacions
mecaniques. Cambra d'aire de 40 mm de
gruix. Gruix total del tancament: 44 cm.

1.000 m217.71 x

4.000 u34.01

1.000 m238.10

1.000 m219.00

Paret passant de tancament de 15 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat rugós de
40x20x15 cm, de morter de ciment gris, d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de D 5 mm en forma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la

paret.
A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
d'una cara vista, col.locat amb morter M-40/B.

Total CCS



7.01.12 Tram central. Full exterior de 15 cm de gruix, de bloc rugós i blanco Full interior
de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i blanc
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Tram central de fa<;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb .full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
rugós, de 40x20x15 cm, d'una cara vista.
Full interior d'una cara vista, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full
interior.

7501 

PTAln¡2Full exterior de 15 cm de gruix, amb
peces de color blanc, col.locades amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre
1:1:7, ancorat amb connectors de fil d'acer
inoxidable, de D 5 mm en forma de doble
triangle, de 150x75 mm, col.locats amb el
mateix morter de la paret. Full interior de
20 cm de gruix, amb peces de color blanc,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1 :7. A'illament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix total del
tancament: 44 cm.

17.71

1.000 m2 x

34.01

4.000 u x

38.10 1.000 m2 x

19.00

Paret passant de tancament de 15 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc toradat rugós de
40x20x15 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1:7.

Travada de parets amb connector de til d'acer
inoxidable de D 5 mm en torma de doble triangle, de
150x75 mm, col.locat amb el mateix morter de la
paret.
Ai'llament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locades
amb tixacions mecaniques.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc d'una cara vista, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:7.

1.000 m2 x

Total CCS



7.02 Cantonada convexa
Criteri de valoració: PT A/m

Cantonada convexa en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i ai'llament de poliestire adossat al full interior.
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43.77 Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), fixada amb adhesiu

Traves de paret en cantonada

Segellat de junts

EP741_1_1-

00.28
00.50



7.02.01 Cantonada convexa. Membrana impermeable d'1 mm de gruix

619 PTA/mMembrana impermeable entre els dosfulls, 
d'1 ,20 kg/m2 de pes i d'1 mm degruix, 

d'una lamina de PVC flexible no
resistent a la intemperie, amb armadura de
malla de fibra de vidre fixada amb adhesiu.
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Cantonada convexa en tagana d'obra de
tabrica de dos tulls passant, amb tull
exterior de paret de bloc de morter de
ciment toradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista, Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
toradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al tull interior,

43.77 Membrana d'1 ,20 kg/m2 de pes i d'1 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie amb armadura de malla de fibra de vidre,
fixada amb adhesiu de formulació específica.

0.600 m2

Total CCS

7.02.02 Cantonada convexa. Membrana impermeable d'1,2 mm de gruix

649PTA/mMembrana impermeable entre els dos
fulls, d'1 ,44 kg/m2 de pes i d'1,2 mm de
gruix, d'una lamina de PVC flexible no
resistent a la intemperie, amb armadura de
malla de fibra de vidre fixada amb adhesiu

Cantonada convexa en fac;ana d'obra de
fabrica de dos fulls passant, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior.

43.77 Membrana d'1 ,44 kg/m2 de pes i d'1 ,2 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie amb armadura de malla de fibra de vidre,
fixada amb adhesiu de formulació específica.

0.600 m2

Total CCS



7.02.03 Cantonada convexa. Membrana impermeable d'1,5 mm de gruix

703 PTAlmMembrana impermeable entre els dos
fulls, d'1 ,80 kg/m2 de pes i d'1,5 mm de
gruix, d'una lamina de PVC flexible no
resistent a la intemperie, amb armadura de
malla de fibra de vidre fixada amb adhesiu
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Cantonada convexa en ta¡;ana d'obra de
tabrica de dos tulls passant, amb tull
exterior de paret de bloc de morter de
ciment toradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
toradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al tull interior.

43.77 Membrana d'1 ,80 kg/m2 de pes i d'1 ,5 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie amb armadura de malla de fibra de vidre,
fixada amb adhesiu de formulació específica.

0.600 m2 x =

Total CCS



7.03 Cantonada cóncava
Criteri de valoració: inclos en tram central

Cantonada concava en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior.
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00.28
00.50

Traves de paret en cantonada

Segellat de junts



7.04 Encontre amb pilar
Criteri de valoració: inclos en tram central

Encontre amb pilar en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. El pilar de formigó, situat en el full interior, enrasat a la
cara exterior, oí
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00.23
00.29
05.28

Reforc; amb abocada de formigó

Traves de paret en encontre amb pilar

Subsistema estructura



7.05 Encontre amb vara de sastre
Criteri de valoració: PT A/m

Encontre amb vara de sastre en fac;:ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. El full exterior sense recolzament en el sastre.

17.67
EP61B2B__-

EP7C238.10
00.01
00.30
00.52
05.23

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc toradat lIis de

40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment (-), col"locat amb morter (-)

A"illament de poliestire de densitat (-). de (-) mm de gruix, (-). col'locat (-)

Cambra d'aire

Traves de paret en encontre amb vara de sastre

Junt compressible

Subsistema sastres



7.05.01 Encontre amb vara de sastre. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis i gris

Full exterior d'11 cm de gruix, amb peces 640 PTAlm'
de color gris col.locades amb morter M-40/8, 

ancorat amb connectors, A'illament
de plaques de poliestire expandit, de
densitat 12 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sastre: 30 cm,
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Encontre amb vora de sostre en ta<;:ana
d'obra de tabrica de dos tulls passant, amb
tull exterior de paret de bloc de morter de
ciment toradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
toradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al tull interior. Full exterior sense
recolzament en el sostre

17.67 0.300 m2 x

38.10

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat Ilis de
40x20x11 cm, de morter de cimentgris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

0.300 m2 x

Total CCS

7.05.02 Encontre amb vara de sastre. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis blanc

Full exterior d'11 cm de gruix, amb peces 797PTAlm2
de color blanc col.locades amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7,
ancorat amb connectors. A'illament de
plaques de poliestire expandit, de densitat
12 kg/m3, de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques. Cambra d'aire
de 40 mm de gruix. Gruix de sastre: 30cm.

Encontre amb vora de sostre en fac;ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i aillament de poliestire
adossat al full interior. Full exterior sense
recolzament en el sostre

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

17.67 0.300 m2 x

38.10

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col"locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1:1.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col"locades
amb fixacions mecaniques.

0.300 m2

Total CCS



7.05.03 Encontre amb vara de sastre. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc rugós i gris

Full exterior d'11 cm de gruix, amb peces 691 PTAln
de color gris col.locades amb morter M-40/8, 

ancorat amb connectors. A'illament
de plaques de poliestire expandit, de
densitat 12 kg/m3, de 50 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecaniques.
Cambra d'aire de 40 mm de gruix. Gruix
de sastre: 30 cm.
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Encontre amb vara de sastre en fa9ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i rugós, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior. Full exterior sense
recolzament en el sastre

1 7.70 0.300 m2 x =

38.10

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat rugós de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

A"illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col'locades
amb fixacions mecaniques.

0.300 m2 x =

Total CCS



7.06 Encontre amb vara de sastre, recolzat
Criteri de valoració: PT A/m

Encontre amb vara de sastre en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret
de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al full interior. El full exterior recolzat sobre perfil metal.lic tipus L.
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34.50

17.67

43.40
EP7J51-

43.75

00.01
00.30
00.52

Acer (-), per a elements d'ancoratge, galvanitzat, en perfils laminats tipus L, treballat a taller

i col"locat a I'obra

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de

40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment (-), col"locat amb morter (-)

Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra, de (-) mm d'amplaria i fondaria, amb

massilla (-), col " locada amb (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Cambra d'aire

Traves de paret en encontre amb vara de sastre

Junt compressible



7.06.01

Encontre amb vara de sastre, recolzat. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis
i gris

7489 PTM
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Perfil laminat de suport, tipus L, de
150x150x12 mm, d'acer A/42B galvanitzat,
ancorat al sastre. Full exterior d'11 cm de
gruix, amb peces de color gris col.locades
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors. Membrana impermeable entre
els dos fulls de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC no
resistent a la intemperie, sense armadura,
col.locada sense adherir. Junt de 40 mm
d'amplaria. Segellat a I'exterior de 30 mm
de profunditat, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual previa
emprimació específica. Cambra d'aire de
40 mm de gruix. Gruix de sastre: 30 cm.

Encontre amb vara de sastre en fa9ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior. Full exterior recolzat
sobre perfil metal.lic tipus L.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

34.50 28.504 kg

17.67 0.300 m2

43.75

Acer A/42B, per a elements d'ancoratge galvanitzat,
en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a
I'obra.
Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplaria i 30 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

0.550 m2

43.40 1.000 m x

Total CCS



7.06.02 Encontre amb vara de sastre, recolzat. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc Ilis
i blanc

'647 PTA/m2
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Perfil laminat de suport, tipus L, de
150x150x12 mm, d'acer A/42B galvanitzat,
ancorat al sastre. Full exterior d'11 cm de
gruix, amb peces de color blanc
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1: 1 :7, ancorat amb
connectors. Membrana impermeable entre
els dos fulls de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC no
resistent a la intemperie, sense armadura,
col.locada sense adherir. Junt de 40 mm
d'amplaria. Segellat a I'exterior de 30 mm
de profunditat, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual previa
emprimació específica. Cambra d'aire de
40 mm de gruix. Gruix de sastre: 30 cm.

Encontre amb vara de sastre en fa9ana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior. Full exterior recolzat
sobre perfil metal.lic tipus L.

34.50 28.504 kg x

17.67 0.300 m2

43.75

Acer A/42B, per a elements d'ancoratge galvanitzat,
en perfils laminats tipus L, LO, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a
I'obra.
Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment blanc d'una cara
vista, col.locat amb morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:1 :7.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col. locada no adherida.

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplaria i 30 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

0.550 m2

43.40 1.000 m

Total CCS



7.06.03 Encontre amb vara de sastre, recolzat. Full exterior d'11 cm de gruix, de bloc rugós
i gris

7541 PTA/m'~
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Perfil laminat de suport, tipus L, de
150x150x12 mm, d'acer A/42B galvanitzat,
ancorat al sastre. Full exterior d'11 cm de
gruix, amb peces de color gris col.locades
amb morter M-40/B, ancorat amb
connectors. Membrana impermeable entre
els dos fulls de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC no
resistent a la intemperie, sense armadura,
col. locada sense adherir. Junt de 40 mm
d'amplaria. Segellat a I'exterior de 30 mm
de profunditat, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual previa
emprimació específica. Cambra d'aire de
40 mm de gruix. Gruix de sastre: 30 cm.

Encontre amb vara de sastre en fagana
d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb
full exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i rugós, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una cara
vista, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a"illament de poliestire
adossat al full interior. Full exterior recolzat
sobre perfil metal.lic tipus L.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

34.50 28.504 kg

17.70 0.300 m2 x

43.75

Acer N42B, per a elements d'ancoratge galvanitzat,
en perfils laminats ti pus L, LO, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat a taller i col'locat a
I'obra.
Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat rugós de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M.40/B.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie, sense armadura, col.locada no adherida.

Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm
d'amplaria i 30 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.

0.550 m2 x

43.40 1.000 m x

Total CCS



7.07 Junt de dilatació
Criteri de valoració: PT A/m

Junt de dilatació en fa<;ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i ai'llament de poliestire adossat al full interior. Pla del junt vertical. Segellat a I'exterior i tapajunts a I'interior.
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43.40 Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria i fondaria. amb

massilla (-), col'locada amb (-)

Reblert de junto amb cardó cel'lular de polietile expandit, de

I'interior del junt

Tapajunts per a junt de (-). amb perfil (-), col'locat (-)

Traves de paret en junt

EP7JSI

42.40 mm, col'locat a pressió a

EP7J2"_'-

EP8Z3143.21
00.31



7.07.01 Junt de dilatació. Amplaria 20 mm i segellat amb silicona neutra

Junt de 20 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 10 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimacióespecífica. 

Reblert del junt amb cardó
cel.lular de polietile expandit, de O 30 mm,
col.locat a pressió a I'interior del junto
Tapajunts amb perfil simple de neopre
col.locat a pressió

~436 PTA/m'
~

10
'~

C.,
E
'u

{¡

~
Q
E

{¡

~
~

{¡
~
¿
.,
~

{¡

~
:g
~"
t:
~
~

Junt de dilatació en fa9ana d'obra de
fabrica de dos fulls passant, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista, Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire
adossat al full interior, Pla del junt vertical,
Segellat a I'exterior i tapajunts a I'interior,

43.40 1.000 m

42.40 1.000 m

43.21

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplaria i 10 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 30 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Tapajunts de parets o sastres, per a junt de 20 a 24
mm d'amplaria, amb perfil simple de neopre, col.locat
a pressió.

1.000 m

Total CCS

7.07.02 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb silicona neutra

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, previa emprimació
específica. Reblert del junt amb cardó
cel.lular de polietile expandit, de D 40 mm,
col.locat a pressió a I'interior del junto
Tapajunts amb perfil simple de neopre
col.locat a pressió

3978 PTA/m'Junt de dilatació en fa9ana d'obra de
fabrica de dos fulls passant, amb full
exterior de paret de bloc de morter de
ciment foradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a"illament de poliestire
adossat al full interior. Pla del junt vertical.
Segellat a I'exterior i tapajunts a I'interior.

43.40 1.000 m

42.40 1.000 m

43.21

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a "interior
del junto

Tapajunts de parets o sastres, per a junt de 25 a 34
mm d'amplaria, amb perfil simple de neopre, col.locat
a pressió.

1.000 m

Total CCS



7.07.03 Junt de dilatació. Amplaria 30 mm i segellat amb polisulfurs

Junt de 30 mm d'amplaria. Segellat a
I'exterior de 20 mm de profunditat, amb
massilla de polisulfurs bicomponents,
aplicada amb pistola manual, previa
emprimació específica. Reblert del junt
amb cordó cel.lular de polietile expandit,
de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto Tapajunts amb perfil simple de
neopre col.locat a pressió

3979 PTA/m'Junt de dilatació en ta<;ana d'obra de
tabrica de dos tulls passant, amb tull
exterior de paret de bloc de morter de
ciment toradat i Ilis, de 40x20x11 cm,
d'una cara vista. Full interior d'una caravista, 

de paret de bloc de morter de ciment
toradat i Ilis, de 40x20x20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a"illament de poliestire
adossat al tull interior. Pla del junt vertical.
Segellat a I'exterior i tapajunts a I'interior.

43.40 1.000 m

42.40 1.000 m

43.21

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplaria i 20 mm de fondaria amb massilla de
polisulfurs biocomponents, aplicada amb pistola
manual, previa emprimació específica.
Reblert de junt amb cardó cel.lular de polietile
expandit de D 40 mm, col.locat a pressió a I'interior
del junto

Tapajunts de parets o sastres, per a junt de 25 a 34
mm d'amplaria, amb perfil simple de neopre, col.locat
a pressió.

1.000 m

Total CCS



7.08 Junt de control
Criteri de valoració: inclos en tram central

Junt de control en fa<;:ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament
de poliestire adossat al full interior.
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00.31
00.50
00.51

Traves de paret en junt

Segellat de junts

Junt vertical



7.09 Unitat d'ampit
Criteri de valoració: inclos en tram central

Unitat d'ampit en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament
de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari amb junt recte. L 'ampit format per dos fulls enrasats. Escopidor
de cares paral.leles amb pendent de menys del 10 %. Relleix a I'interior.
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00.22
00.32
00.4005.31

05.41
05.42

Reforg d'ampit amb formigó

Traves de paret en ampit

Element de coronació amb fijada de bloc-cercol de morter de ciment

Subsistema tancaments secundaris

Subsistema acabats verticals exteriors

Subsistetna acabats verticals interiors



7.10 Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal extrem en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament
de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari amb junt recte, El brancal per anar vist,

.;
~.,
.~

~..
E

"¡;

-8

~
E
-8
"
~
.Q

-8

~
g
-8
~
lb

:g
[
lb
r:
~
~

00.21
00.33
00.50
05.31

Reforr; de brancal amb abocada de formigó

Traves de paret en brancal

Segellat de junts

Subsistema tancaments secundaris



7.11

Brancal intermedi
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal intermedi en fac;ana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista,
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment
de base, col.locat després del tancament primari amb junt recte. El brancal per anar visto ~
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00.21
00.33
05.31

Reforg de brancal amb abocada de formigó

Traves de paret en brancal

Subsistema tancaments secundaris



7.12 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PTA/u

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior d'una cara vista, de
paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra d'aire ventilada i a'illament
de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari amb junt recte. La unitat formada per dues Ilindes enrasades,
I'exterior tanGa la cambra d'aire. lIum fins a 2 m. lIinda exterior de peces de morter de ciment reblertes
de formigó, cara frontal per anar vista. lIinda interior de peces de morter de ciment reblertes de formigó,
cara frontal per anar vista. Cara inferior de les dues Ilindes per anar vista.
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36.10

EP4E7S

36.01

EP4E7 EP487__-

EP4571

33.30
36.50
43.75

EP743_1-L-

00.34
05.23
05.31

Llinda de 15 cm d'amplaria, de pe<;;a U lIisa de (-) cm, de morter de ciment (-) col"locada amb

morter (-)

Llinda de (-) d'amplaria, de pe<;;a U lIisa de (-) cm de morter de ciment (-), col' locada amb

morter (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col.locat (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col"locada sense adherir

Traves de paret en unitat de lIinda

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris



7.12.01 Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

~9 prAlUum d'1,20 m. Uinda exterior de 15 cm
d'amplaria, amb pec;a U Ilisa de
20x20x15 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-
80/B. Armadura de 4 D 8 amb estreps de
D 6 cada 12,5 cm. Uinda interior de 20 cm
d'amplaria de pec;a U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris de dues
cares vistes, col. locada amb morter M-
80/B. Armadura de 4 D 8 mm amb estreps
de D 6 mm cada 12,5 cm. Formigó H-175,
de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.
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Unitat de Ilinda en fa<;ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat i
Ilis, de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a"illament de poliestire adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat formada per dues11indes 

enrasades, I'exterior tanGa la
cambra d'aire. Llum fins a 2 m. Llinda
exterior de peces de morter de ciment
reblertes de formigó, cara frontal per anarvista. 

Llinda interior de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista. Cara inferior de les dues
Ilindes per anar vista.
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36.10 1.600 m

36.01

1.600 m

33.30 8.934 kg

36.50 0.068 m3

43.75

Llinda estructural de 15 cm d'amplaria, de peca U
lIisa de 20x20x15 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de peca U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.880 m2

Total CCS



7.12.02 Unitat de Ilinda. Llum d'1,40 m

Llum d'1 ,40 m. Llinda exterior de 15 cm ,d'amplaria, 
amb pega U Ilisa de 20x20x15cm, 

de morter de ciment gris de caresvistes, 
col.locada amb morter M-80/B.

Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 12,5 cm. Llinda interior de 20 cm
d'amplaria de pega U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris de dues
cares vistes, col.locada amb morter M-
80/B. Armadura de 4 D 8 mm amb estreps
de D 6 mm cada 12,5 cm. Formigó H-175,
de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabricade 
dos fulls passant, amb full exterior de

paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 
de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full

interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al fullinterior. 

Tancament secundari en posicióintermedia, 
amb bastiment de base,

col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat formada per dues
Ilindes enrasades, I'exterior tanca la
cambra d'aire. Llum fins a 2 m. Llinda
exterior de peces de morter de ciment
reblertes de formigó, cara frontal per anarvista. 

Llinda interior de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista. Cara inferior de les dues
Ilindes per anar vista.

36.10 .800 m

36.01 .800 m

33.30 9.984 kg

36.50 0.076 m3

43.75

Llinda estructural de 15 cm d'amplaria, de pe~a U
Ilisa de 20x20x15 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col. locada amb morter M-80/B.

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pe~a U
lIisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col. locada no adherida.

0.990 m2

Total CCS



7.12.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,60 m

Unitat de Ilinda en fac;:ana d'obra de fabrica
de dos fulls passant, amb full exterior de
paret de bloc de morter de ciment foradat iIlis, 

de 40x20x11 cm, d'una cara vista. Full
interior d'una cara vista, de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, amb cambra d'aire ventilada
i a'illament de poliestire adossat al fullinterior. 

Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat formada per dues
Ilindes enrasades, I'exterior tanca la
cambra d'aire. Llum fins a 2 m. Llinda
exterior de peces de morter de ciment
reblertes de formigó, cara frontal per anarvista. 

Llinda interior de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista. Cara inferior de les dues
Ilindes per anar vista.

6049 

prAlILlum d'1 ,60 m. Llinda exterior de 15 cmd'amplaria, 
amb pec;:a U Ilisa de

20x20x15 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B. 

Armadura de 4 D 8 amb estreps de
D 6 cada 12,5 cm. Llinda interior de 20 cm
d'amplaria de pec;:a U Ilisa de 20x20x20cm, 

de morter de ciment gris de dues
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B. 

Armadura de 4 D 8 mm amb estreps
de D 6 mm cada 12,5 cm. Formigó H-175,
de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Membrana impermeable entre els dos fulls,
de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix,
d'una lamina de PVC flexible no resistent a
la intemperie, sense armadura, col.locada
sense adherir.
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36.10 2.000 m x

36.01 2.000 m

33.30 1.035 kg

36.50 0.085 m3

43.75

Llinda estructural de 15 cm d'amplaria, de pega U
Ilisa de 20x20x15 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pega U
lIisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granuJat 12 mm, col.locat
manualment.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col. locada no adherida.

1.100 m2

Total CCS



7.13 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PTA/u

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana en fagana d'obra de fabrica de dos fulls passant, amb full exterior
de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 11 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, amb cambra
d'aire ventilada i a'illament de poliestire adossat al full interior. Tancament secundari en posició intermedia,
amb bastiment de base, col'locat després del tancament primari amb junt recte. La unitat de Ilinda fins
a 2 m de Ilum. Llinda de peces de morter de ciment reblertes de formigó, cara frontal per anar vista,
cara inferior per anar vista, Tram de tancament de caixa de persiana de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de poliestire a I'interior.
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36.10

EP4E7 ---'~

EP4571 EP487_000-

EP4D7D500-

36.
33.
46.
17.

EP6182B__-

EP7C238.10
43.75

Llinda de (-) cm d'amplaria, de L formada per peca U lIiza de (-) cm, tallada longitudinalment,

de morter de ciment (-), col"locada amb morter (-)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col.locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

En cofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Paret passant de tancament d'11 cm, de gruix, ancorada amb connectors, de bloc foradat lIis

de 40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment (-), col.locat amb morter (-)

A'illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col"locat (-)

Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie,

armadura (-), col' locada sense adherir

Subsistema sostres

Subsistema tancaments secundaris

EP743_1-L-

05.2305.31

50

30

40

67



7.13.01

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,20 m

~558 PTAlu

~.
~
5
~
~
~
~
~
~

~"
¿

Llum d'1 ,20 m. Llinda exterior d'11 cm
d'amplaria, amb pega U Ilisa de
20x20x30 cm, tallada longitudinalment, de
morter de ciment gris de cares vistes,
col.locada amb morter M-80/B. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Encofrat amb tauler de fusta.
Armadura de 4 O 8 amb estreps de O 6
cada 12,5 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Tram de tancament de caixa de persiana
de 50 cm d'algaria, de paret d'11 cm de
gruix, de bloc foradat Ilis de 40x20x11 cm,
de morter de ciment gris col.locat amb
morter M-40/B. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 12 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sense
armadura, col. locada sense adherir.

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana enfac;:ana 
d'obra de fabrica de dos fullspassant, 

amb full exterior de paret de blocde 
morter de ciment foradat i Ilis, de40x20x11 

cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

amb cambra d'aire ventilada i
aillament de poliestire adossat al fullinterior. 

Tancament secundari en posicióintermedia, 
amb bastiment de base,

col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m Ilum. Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista. Cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb aillament de
poliestire a I'interior.

Descripció Quantitat Preu PTA/u

~

36.15 1.600 m

36.50 0.022 m3

33.30 4.376 kg

46.40 0.320 m2

17.67 0.360 m2

1.500 m238.10

Llinda estructural de 10 a 15 cm d'amplaria, de peca
U lIisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col. locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.
Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat I1ls de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

0.800 m243.75

Total CCS



7.13.02 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,40 m

5148 PTAIUnitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fullspassant, 

amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

amb cambra d'aire ventilada i
aillament de poliestire adossat al fullinterior. 

Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. Llinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista. Cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior.
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Llum d'1 ,40 m. Llinda exterior d'11 cmd'amplaria, 
amb pec;:a U Ilisa de

20x20x30 cm, tallada longitudinalment,
de morter de ciment gris de cares vistes,
col.locada amb morter M-80/B. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Encofrat amb tauler de fusta.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 12,5 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.
Tram de tancament de caixa de persiana
de 50 cm d'alc;:aria, de paret d'11 cm degruix, 

de bloc foradat Ilis de 40x20x11 cm,
de morter de ciment gris col.locat amb
morter M-40/B. Aillament de plaques de
poliestire expandit de densitat 12 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb fixacions
mecaniques. Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sensearmadura, 

col.locada sense adherir.

36.15 1.800 m

36.50 0.024 m3

33.30 4.891 kg x

46.40 0.360 m2 x

17.67 0.420 m2 x

38.10 1.700 m2 x

43.75

Llinda estructural de 10 a 15 cm d'amplaria, de pe9a
U Ilisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col.locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de Ilindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col. locada no adherida.

0.900 m2 x

Total CCS



7.13.03 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llum d'1,60 m '"a

5747 PTAluUnitat de Ilinda amb caixa de persiana en
fa9ana d'obra de fabrica de dos fullspassant, 

amb full exterior de paret de bloc
de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x11 cm, d'una cara vista. Full interior
d'una cara vista, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

amb cambra d'aire ventilada i
a'illament de poliestire adossat al full
interior. Tancament secundari en posició
intermedia, amb bastiment de base,
col.locat després del tancament primari
amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2
m de Ilum. lIinda de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista. Cara inferior per anar vista.
Tram de tancament de caixa de persiana
de paret de bloc de morter de ciment,
d'una cara vista, amb a'illament de
poliestire a I'interior.
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Llum d'1 ,60 m. Llinda exterior d'11 cmd'amplaria, 
amb pega U Ilisa de

20x20x30 cm, tallada longitudinalment, de
morter de ciment gris de cares vistes,col. 

locada amb morter M-80/B. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locatmanualment. 

Encofrat amb tauler de fusta.Armadura 
de 4 D 8 amb estreps de D 6

cada 12,5 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.Tram 

de tancament de caixa de persiana
de 50 cm d'algaria, de paret d'11 cm degruix, 

de bloc foradat Ilis de 40x20x11 cm,
de morter de ciment gris col.locat amb
morter M-40/B. A'illament de plaques de
poliestire expandit de densitat 12 kg/m3, de
50 mm de gruix, col.locades amb fixacionsmecaniques. 

Membrana impermeable entre
els dos fulls, de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8
mm de gruix, d'una lamina de PVC flexible
no resistent a la intemperie, sensearmadura, 

col.locada sense adherir.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

36.1 

5 2.000 m

36.50 0.027 m3

33.30 5.405 kg

46.40 0.400 m2

17.67 0.480 m2 x

38.10 1.900 m2 x

43.75

Llinda estructural de 10 a 15 cm d'amplaria, de peca
U Ilisa de 20x20x30 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, tallada longitudinalment, col.locada amb
morter M-80/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta. '

Paret passant de tancament d'11 cm de gruix,
ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de
40x20x11 cm, de morter de ciment gris d'una cara
vista, col.locat amb morter M-40/B.

A'illament amb plaques de poliestire expandit de
densitat 12 kg/m3 de 50 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecaniques.

Membrana de 0,96 kg/m2 de pes i de 0,8 mm de gruix
d'una lamina de PVC flexible no resistent a la
intemperie sense armadura, col.locada no adherida.

1.000 m2 x

Total CCS



I 17.00 Paret de tancament d'11 cm de gruix, de bloc foradat Ilis de 40 x 20 x 11 cm, de morter de ci-

ment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61823_-

17.67 Paret passant de tancament d'11 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de

~ 40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment (-), col"locat amb morter (-) EP6162B_-

,,!!~

~. 17.69 Paret passant de tancament de 15 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc foradat lIis de

~ 40 x 20 x 15 cm, de morter de ciment (-), col"locat amb morter (-) EP6164D__-

'¡;

~
~ 17.70 Paret passant de tancament d'11 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc foradat rugós

6 de 40 x 20 x 11 cm, de morter de ciment (-), col'locat amb morter (-) EP616FB__-

E"
g 1 7.71 Paret passant de tancament de 15 cm de gruix, ancorada a connectors, de bloc foradat rugós

:c de 40x20x 15 cm, de morter de ciment (-), col"locat amb morter (-) EP616GD__-"..,
~ 19.00 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat Ilis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de

~ ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) EP61656__-

..,
~
~ 19.01 Paret de tancament de 30 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 30 cm, de morter de

~ ciment (-) d'una cara vista, col'locat amb morter (-) EP61B66__-..
ti...
~ 23.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes EP4B7_000-

~
34.01 Travada de parets amb connector (-) de D 5 mm

34.50 Acer (-), per a elements d'ancoratge, galvanitzat, en perfils laminats ti pus L, treballat a taller

i col'locat a I'obra EP442_12A-

36.01 Llinda de (-) d'amplaria, de pe9a U lIisa de (-) cm de morter de ciment (-), coi"locada amb mor-

ter (-) EP4E7 --~-

36.10 Llinda de 15 cm d'amplaria, de pe9a U lIisa de (-) cm, de morter de ciment (-) col'locada amb

morter (-) EP4E75 é"T,

36.15 Llinda de (-) cm d'amplaria, de L formada per pe9a U lIisa de (-) cm, tallada longitudinalment,

de morter de ciment (-), col 'locada amb morter (-) EP4E7___~

36.50 Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (~), col'locat (-) EP4571 ;;

c

38.10 A'illament de poliestire de densitat (-), de (-) mm de gruix, (-), col'locat (-) EP7C2 42.40 Reblert de junt, amb cordó cel'lular de polietile expandit, de (-) mm, col'locat a pressió a I'in-

terior del junt EP7J211_1-

43.21 Tapajunts per a junt de (~), amb perfil (-), col"locat (-) EP6Z31___".,

43.40 Segellat de junt de dilatació entre materials d'obra de (-) mm d'amplaria, amb massilla (-),

col"locada amb (-) EP7J51 43.75 Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie, ar-

madura (-), col'locada sense adherir EP743_1_L-

13.77 Membrana de (-) de pes i gruix, d'una lamina de PVC flexible no resistent a la intemperie, ar-

madura (-), fixada amb adhesiu EP741_1_1-

46.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir EP4D7D500-







Memoria

Fa~ana d'un full de bloc de morter de ciment, visto

Definició

Fagana formada per un sol full recolzat. El full és
de bloc de morter visto ~estanquitat es confia, no-
més, al full de tancament.
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Aspectes formals

La mida deis blocs i la dificultat de tallar-los fa que
sigui inadequat qualsevol tipus d'aparell que no si-
gui estrictament modular. El modul habitual de fa-
bricació de blocs és de 40 cm. Cal tenir en compteque, 

en la dimensió nominal de 40 cm, alguns fa-
bricants inclouen el junt i d'altres no.

Cal tenir present la necessitat d'assenyalar estric-
tament els junts de deformació del full i la conve-
niencia de disposar-los cada 5 m en el tram cen-
tral i també a les canto nades, suposant que les
exigencies sísmiques no requereixin altra cosa.

Aspectes de comportament

Estanquitat

~estanquitat d'aquesta fa9ana queda garantida no-
més pel full de tancament. El tractament amb ad-
ditius hidrofugs que rep el bloc durant el seu pro-
cés de fabricació és la garantia d'aquestaestanquitat. 

Amb tal, cal assegurar la difícil estan-
quitat deis junts entre blocs amb un tractament im-
permeable.

En les unions del tancament secundari amb I'obra
de fabrica, la manca de bastiment de base i d'una
geometria que millori I'estanquitat fa imprescindi-
ble de preveure un segellat més protegit.



A"illament termic

L.:a'illament de la solució de referencia en aquesta
fagana és baix, d'1,47 kcal/h m2Co. Per aixó,
aquesta solució només és recomanable per a es-
país que no tinguin les exigencies termiques habi-tuals, 

com és ara, els locals industrials o els ma-gatzems.
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Les solucions amb pilars situats darrera del full de
tancament eviten les tensions d'origen termic a I'es-tructura.

La inercia termica no és gaire elevada, ja que
aquest tancament és poc pesant.

Durabilitat

La durabilitat del bloc de morter vist és molt bana,
pero queda limitada per la deis junts i especialment
per la deis materials que formen els junts de defor-mació. 

Per aixo caldra realitzar un manteniment
molt exigent de tata mena de junts.

El tractament impermeable que cal aplicar als junts
entre blocs, com que és a base de materials orga-
nics de vida curta, exigeix un manteniment periódico

També caldra ter un manteniment exigent del se-
gellat de les unions amb els tancaments secundaris.

Altres aspectes

La resistencia al foc de la solució de referencia és
de RF-180 i I'a"illament acústic és de 44 dB.

Per tal de millorar I'estabilitat d'aquest ti pus de tan-
cament esvelt respecte deis esforc;os horitzontals,
cal dividir la Ilargaria del tancament en trams més
curts i disposar elements verticals de travada a
cada banda del junt entre trams. Els elements ver-
ticals de travada poden coincidir amb I'estructura,
la qual cosa optimitzaria la funció d'aquest elemento

A ti de millorar la rigidesa d'aquest tancament i de
ter possible el seu ancoratge a I'estructura, caldra
disposar cercols en sentit horitzontal, tant en el co-
ronament com en posició intermedia.



En el coronament del tancament s'han previst cer-
col s metal.lics o de formigó armat.

El cercol de formigó armat esta format amb peces
de bloc de morter, en forma de U, reblertes de for-migó, 

que tan d'encofrat perdut. Aquestes peces
proporcionen I'adecuada uniformitat del full, ja que
la pega original sol trobar-se amb tots els colors itotes 

les textures.
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En posició intermedia, s'ha previst un cercol de for-
migó armat com el de coronament.

La separació entre dos elements paral.lels d'encer-
colat no sera més gran de 5 m, com preveu la Nor-
ma Sismoresistent PDS-1 (1974).

La unió del cercol horitzontal de formigó amb I'es-
tructura es fa per mitja d'una platina d'acer en for-
ma de L que es fixa a I'estructura i es deixa embe-
guda en el formigó del cercol.

Cal evitar la transmissió de qualsevol esforc;: de fle-
xió al tancament per tal d'evitar la fissuració d'una
lamina tan rígida com la que formen aquests blocs
de grans dimensions i junts prims.

Relació amb els buits

Tancaments secundaris

Per als tancaments secundaris s'ha adoptat la po-
sició enrasada amb la cara interior. Aquesta posi-
ció resulta més protegida i ofereix garanties més
fiables de I'estanquitat de la unió.



Relació amb la Ilinda
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La Ilinda de formigó armat es forma amb peces de
bloc de morter en forma de U, com les que s'utilit-zen 

per a formar cercols, i fa d'encofrat perdut.

En el Gas de Ilums molt grans, I'al<;aria de la Ilinda
sera de dos blocs i es formara amb la pe<;a de bloc
en forma de U, que ja s'ha esmentat, i un aplacat,
fet amb peces de les mateixes característiques, a
les cares laterals.

~obra

De tot el que s'ha exposat fins ara, es despren que,
durant I'execució de I'obra, cal prestar atenció es-
pecial als punts següents:

Junts de Iliure deformació.

L:execució de tata mena de junts de Iliure deforma-
ció entre blocs és molt delicada. En el cas particu-
lar d'aquesta solució, cal tenir una cura molt espe-
cial de I'execució d'aquests junts, ja que són I'única
garantia de I'estanquitat d'aquest tancament sen-
se cambra d'aire.

Segellat deis junts deis tancaments
secundaris amb I'obra.

Aquesta unió requereix un segellat malt acurat que
s'analitzara en ter I'estudi del subsistema de Tan-
caments Secundaris.



Segellat deis junts entre blocs.

Per tal d'assegurar I'estanquitat del tancament, so-
bretot en les situacions més exposades, caldra apli-
car un tractament impermeable als junts entre blocs
amb materials incolors i transparents, que perme-
tin de mantenir I'aspecte uniforme del tancament.
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Fa(::ana d'un full de bloc de morter, visto
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Detalls constructius Núm. dibulx

Tram central

Cercol en posició intermedia

Cercol de coronament

Encontre amb pilar en tram central, amb cercol en posició intermedia

Encontre amb pilar en cantonada convexa, amb cercol en posició intermedia

Encontre amb pilar en tram central, amb cercol de coronament

Encontre amb pilar en cantonada convexa, amb cercol de coronament

Brancal extrem

Brancal intermedi

Unitat de Ilinda

8.01

8.02

8.03/04

8.05/09

8.06/10

8.07

8.08

8.11

8.12

8.13/14





Tram central8.01 ..
a

Núm Indicador

fitxa de cost m2Tipus peca Gruix full cm.
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Llisa i grisa

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Amb relleu i grisa

Amb relleu i blanca

20

20

20

20

20

20

01*

02*

03

04

05

06

1,00

1,50

1,11

1,48

1,08

1,43

Cercol en posició intermedia, de bloc8.02

Núm Indicador
fitxa de casI mPeGa cercol Reblert formigó

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

H-150

H-150
H-175

H-175

01
02
03

04

1,00

1,24

1,00

1,24

Cercol de coronament, de bloc8.03

Núm Indicador
fitxa de cosl mPe~a cercol Reblert formigó

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

H-150

H-150

H-175

H-175

01
02

03
04

1,00

1,24

1,00

1,24

8.04 Cercol de coronament, metal"lic

Núm Indicador
fitxa de casI mPerfil Acer

UPN-240

UPN-240

A/42 B

A/52 B
01
02

1,00

1,08

8.05 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari i cercol en posició intermedia, de bloc

Núm Indicador
fitxa de casI uAcer ancoratge

A/42 B

A/52 B
01
02

1,00

1,07

8.06 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari en cantonada convexa, i cercol en posició
intermedia, de bloc

Núm Indicador
fitxa de cost uAcer ancoratge

N42B

N52B
01
02

1,00

1,07



8.07 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari i cercol de coronament, metal-lic

Núm Indicador
fltxa de casI-u;

o~
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0,00

8.08 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari, en cantonada convexa, i cercol en posició de
coronament, metal-lic

Núm Indicador

fitxa de casI

0,00

8.09 Encontre amb pilar- Pilar metil.l-lic situat en el gruix del tancament
primari i cercol en posició intermedia, de bloc

Núm Indicador
fitxa de cosl uAcer ancoratge

N42 B

N52 B
01
02

1,00

1,07

8.10 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat en el gruix del tancament
primari, en cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de
bloc

Núm Indicador
fitxa de casI uAcer ancoratge

A/42 B

A/52 B
01
02

1,001,07

8.11

Brancal extrem

Núm Indicador
fitxa de cosl

0,00

Brancal intermedi8.12

Núm Indicador
fitxa de casI



8.13 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m

Núm Indicador
fltxa de casI uLlum m

~
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1,20
1,40
1,60

01
02
03

1,00
1,12
1,25

8.14 Unitat de Ilinda. Llum de 4 a 6 m.

Núm Indicador
fitxa de casI uLlum m

4,00
4.40
4.80

01
02
03

1,00
1,09
1,18

*Solucions que corresponen al detall grafic de referencia.





8.01.01 Tram central. Full de 20 cm de gruix, de bloc Ilis i gris.

Tram 

central de fagana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20
cm, cara exterior vista amb tractamentimpermeable, 

cara interior vista.

El full de 20 cm de gruix, amb peces de
color gris de dues cares vistes,
col.locades amb morter M-40/B.

2035 PTA/m'
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19.20 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat lIis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris
de dues cares vistes, col.locat amb morter M-40/B.

1.000 m2 x =

Total CCS

8.01.02 Tram central. Full de 20 cm de gruix, de bloc Ilis blanco

Tram central de faQana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i rlis, de 40x20x20
cm, cara exterior vista amb tractament
impermeable, cara interior vista.

El full de 20 cm de gruix, amb peces
de color blanc de dues cares vistes,
col.locades amb morter de ciment
blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

3055 PTAlm'

19.20 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat Ilis de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc de dues cares vistes, col'locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:7.

1.000 m2

Total CCS

s.o 1.03 Tram central. Full de 20 cm de gruix, de bloc rugós i gris.

El full de 20 cm de gruix, amb peces
de color gris de dues cares vistes,
col.locades amb morter M-40/B.

2263 PTAlm'Tram central de fac;ana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i rugós, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable, cara interior vista.

19.03 1.000 m2 xParet de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
gris de dues cares vistes, col.locat amb morter
M-40/B.

Total CCS



Tram central. Full de 20 cm de gruix, de bloc rugós i blanco8.01.04

El full de 20 cm de gruix, amb peces
de color blanc de dues cares vistes,
col.locades amb morter de ciment
blanc i sorra de marbre 1:1 :7.

3005 PTA/m'
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Tram central de fa~ana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i rugós, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable, cara interior vista.

1.000 m219.03 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat rugós de 40x20x20 cm, de morter de ciment
blanc de dues cares vistes, col.locat amb morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:1:7.

Total CCS

Tram central. Full de 20 cm de gruix, de bloc amb relleu i gris.8.01 .05

El full de 20 cm de gruix, amb peces
de color gris de dues cares vistes,
col.locades amb morter de M-40/B.

2206 PTA/m

Tram 

central de faQana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat amb relleu, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. cara interior vista.

Ouantitat Preu PTA/u ImportDescripció

1.000 m219.05 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
toradat amb relleu de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter
M-40/B.

Total CCS

Tram central. Full de 20 cm de gruix, de bloc amb relleu i blanco8.01 .06

El full de 20 cm de gruix, amb peces de
color blanc de dues cares vistes,
col.locades amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1:7.

2910 PTA/m'Tram central de fa<;:ana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat amb relleu, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable, cara interior vista.

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
foradat amb relleu de 40x20x20 cm, de morter de
ciment blanc de dues cares vistes, col.locat amb
morter de ciment blanc i sorra de marbre 1: 1 :7.

1.000 m219.05 x

Total CCS



Cercol en posició intermedia, de bloc
Criteri de valoració: PT Nm

8.02

Cercol horitzontal en fac;ana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
Cercol en posició intermedia, de bloc de morter de ciment reblert de formigó, per a ancoratge de pilars.
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36.75 33.00~6.25

~

E 1:10e

36.25 Cerco! de 20 cm d'amplaria, de pe<;a U Ilisa de (-) cm. de morter de ciment

morter (-)

Formigó per a cercols. (-). de consistencia i grandaria (-). col'locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades per a armar cercols

ocada 

amb

EP4ESI

EP458136.75
33.00



8.02.01

Cercol en posició intermedia, de bloc Ilis i gris, reblert de formigó H-150

Cercol horitzontal en fac;ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol en posició intermedia, de bloc
de morter de ciment reblert de formigó, per
a ancoratge de pilars.

Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pe<;:a
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares vistes,
col.locada amb morter M-aO/A. Formigó H-
150, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, abocat amb
cubilot. Armadura de 4 D a amb estreps de
D 6 cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

Descripció Ouantitat

1.000 m36.25

36.75 0.023 m3

33.00

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pe<;a U Ilisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col.locada amb morter M-aO/A.

Formigó, per a cercols, H-150 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de cercols.

8.02.02 Cercol en posició intermedia, de bloc Ilis i blanc, reblert de formigó H-150

Cércol horitzontal en fagana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol en posició intermedia, de bloc
de morter de ciment reblert de formigó, per
a ancoratge de pilars.

Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pec;a
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment blanc de dues cares vistes,
col.locada amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1: 1:7. Formigó H-150, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

TA/m33/J

1.000 m36.25 x

0.023 m336.75

33.00

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pec;a U lIisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment blanc de cares
vistes, col.locada amb morter de ciment blanc i sorra
de marbre 1:1:7.

Formigó, per a cercols, H-150 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de cercols.

2.268 kg

Total CCS



gris, reblert de formigó H-175Cercol en posició intermedia, de bloc Ilis8.02.03
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Cercol horitzontal en faQana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol en posició intermedia, de bloc
de morter de ciment reblert de formigó, per
a ancoratge de pilars.

Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pec;a
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares vistes,
col.locada amb morter M-80/A. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, abocat amb
cubilot. Armadura de 4 D 8 amb estreps de
D 6 cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

1.000 m36.25

0.023 m336.75

2.268 kg x

Total CCS

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pe9a U !lisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col.locada amb morter M-BOlA.

Formigó, per a cercols, H-175 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de cercols.

33.00 =

Cercol en posició intermedia, de bloc Ilis i blanc, reblert de formigó H-1758.02.04

Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pec;:a
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment blanc de dues cares vistes,
col.locada amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1 :7. Formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

Cercol horitzontal en fac;:ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol en posició intermedia, de bloc
de morter de ciment reblert de formigó, per
a ancoratge de pilars.

Preu PTA/u

~~

QuantitatDescripcló

1.000 m36.25

0.023 m336.75

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pec;a U lIisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment blanc de cares
vistes, col'locada amb morter de ciment blanc i sorra
de marbre 1:1:7.
Formigó, per a cercols, H-175 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de cercols.

2.268 kg33.00

Total CCS





Cercol de coronament, de bloc Ilis i gris, reblert de formigó H-150

8.03.01

Cercol horitzontal en fa9ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol de coronament, de bloc de
morter de ciment reblert de formigó, per a
ancoratge de pilars.

73 PTA/m ...
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Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pec;:a
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares vistes,
col.locada amb morter M-BOlA. Formigó H-
150, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, abocat amb
cubilot. Armadura de 4 D B amb estreps de
D 6 cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

Descrip~!~ Ouantitat Preu PTA/u Import

1.000 m36.25

0.023 m336.75 x

33.00

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pega U Ilisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col.locada amb morter M-BOlA.

Formigó, per a cercols, H-150 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de cercols.

2.268 kg x

Total CCS

Cercol de coronament, de bloc Ilis i blanc, reblert de formigó H-1508.03.02

Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pe<;:a
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment blanc de dues cares vistes,
col.locada amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1: 1 :7. Formigó H-150, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.
Armadura de 4 D 8 amb estreps de D 6
cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

Cercol 

horitzontal en fac;:ana d'obra defabrica 
d'un full recolzada, de paret de

bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de40x20x20 
cm, cara exterior vista amb

tractament impermeable. Cara interiorvista. 
Cercol de coronament, de bloc de

morter de ciment reblert de formigó, per a
ancoratge de pilars.

330 

PTAi

1.000 m36.25

0.023 m336.75

Cercol de 20 cm d'amplaria, de peQa U lIisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment blanc de cares
vistes, col. locada amb morter de ciment blanc i sorra
de marbre 1:1:7.
Formigó, per a cercols, H-150 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a !'armadura de cercols.

2.268 kg33.00

Total CCS



8.03.03 Cercol de coronament, de bloc Ilis i gris, reblert de formigó H-175

Cercol horitzontal en fa9ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

Cercol de coronament, de bloc de
morter de ciment reblert de formigó, per a
ancoratge de pilars.

1077 
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Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pega
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares vistes,
col.locada amb morter M-BO/A. Formigó H-
175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, abocat amb
cubilot. Armadura de 4 D B amb estreps de
D 6 cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

36.25 1.000 m

36.75 0.023 m3 x

33.00

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pega U lIisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col. locada amb morter M-BOlA.

Formigó, per a cercols, H-175 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a "armadura de cercols.

2.268 kg x

Total CCS

8.03.04 Cercol de coronament, de bloc Ilis i blanc, reblert de formigó H-175

Cercol horitzontal en fa9ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

Cercol de coronament, de bloc de
morter de ciment reblert de formigó, per a
ancoratge de pilars.

Cercol de 20 cm d'amplaria, amb pega
U Ilisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment blanc de dues cares vistes,
col.locada amb morter de ciment blanc i
sorra de marbre 1:1:7. Formigó H-175, de
consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.
Armadura de 4 O 8 amb estreps de O 6
cada 20 cm. Acer AEH 500 N de límit
elastic 5100 kp/cm2, en barres corrugades.

1334 PTA/m

36.25 1.000 m x

36.75

Cercol de 20 cm d'amplaria, de pega U lIisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment blanc de cares
vistes, col-locada amb morter de ciment blanc i sorra
de marbre 1:1:7.
Formigó, per a cercols, H-175 de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de cercols.

0.023 m3 x

33.00 2.268 kg x =,-
Total CCS



8.04 Cercol de coronament, metitl-lic
Criteri de valoració: PTA/m

Cercol horitzontal en fac;ana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
Cercol de coronament, de perfil metal.lic, per a ancoratge de pilars.
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Acer (-). per a corretges, formal per pega simple, en perfillaminat tipus U, col"locat (-)

Element de coronació amb fijada de bloc-cercol de morter de ciment
EP44B_II_-,-



8.04.01

Cercol de coronament, metitl.lic amb perfil UPN d'acer A/42B

Cercol horitzontal en fac;ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol de coronament, de perfil
metal.lic, per a ancoratge de pilars.

Format per un perfillaminat UPN 240,
d'acer A/42B col.locat a I'obra amb
soldadura.

5252PTM

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

40.30 Acer N42B, per a corretges formades per pe~a
simple, en perfils laminats ti pus IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, col.locat a I'obra amb soldadura.

32.200 kg

Total CCS

8.04.02 Cercol de coronament, metal.lic amb perfil UPN d'acer A/52B

Cercol horitzontal en faQana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i lIis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interior
vista. Cercol de coronament, de perfil
metal.lic, per a ancoratge de pilars.

Format per un perfil laminat UPN 240,
d'acer A/528 col.locat a I'obra amb
soldadura.

5654 PTA/m

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

40.30 Acer A/52B, per a correlges formades per per;a
simple, en perfils laminals lipus IPN, IPE, HEB, HEM,
HEA, UPN, col.local a I'obra amb soldadura.

32.200 kg

Total CCS



8.05 Encontre amb pilar. Pilar metal.lic situat arran de la cara interior del
tancament primari i cercol en posició intermedia, de bloc
Criteri de valoració: PT A/u

IEncontre amb pilar en fa9ana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior del
tancament primario L'encontre amb cercol en posició intermedia, de bloc de morter de ciment reblert
de formigó.
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40.25
EP61Z.J-

00.44
05.28

Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer, amb platina d'acer (-), treballada a taller

de (-) mm, col'locat a I'obra (-)

Cercol horitzontal de peces de bloc de morter de ciment reblertes de formigó

Subsistema estructura





8.05.01 Encontre amb pilar. Pilar metal.lic situat arran de la cara interior del tancament
primari i cercol en posició intermedia, de bloc. Ancoratges d'acer A/42B
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La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de
320x30x5 mm, d'acer A/42B, treballada a
taller, col. locada a I'obra amb soldadura.

944 PTAluEncontre amb pilar en fa«;ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta,
situat arran de la cara interior del
tancament primario L'encontre amb cercol
en posició intermedia, de bloc de morter
de ciment reblert de formigó.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer,
amb platina d'acer A/42B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

2.000 u

Total CCS

8.05.02 Encontre amb pilar. Pilar metitl.lic situat arran de la cara interior del tancament
primari i cercol en posició intermedia, de bloc. Ancoratges d'acer A/52B

La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de
320x30x5 mm, d'acer A/52B, treballada a
taller, col.locada a I'obra amb soldadura.

2071 

prAlEncontre amb pilar en fac;ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat arran de la cara interior del
tancament primario L'encontre amb cercol
en posició intermedia, de bloc de morter
de ciment reblert de formigó.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

Ancoratge de tancament primari a ¡'estructura d'acer,
amb platina d'acer A/52B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

40.25 2.000 u x

Total CCS





8.06.01

Encontre amb pilar. Pilar metill.lic situat arran de la cara interior del tancament
primari, en cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de bloc. Ancoratges
d'acer A/42B
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1944 PTAluLa unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de
320x30x5 mm, d'acer A/42B, treballada ataller, 

col.locada a I'obra amb soldadura.

Encontre amb pilar en faQana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat arran de la cara interior del
tancament primario L'encontre en
cantonada convexa, amb cercol en posició
intermedia, de bloc de morter de ciment
reblert de formigó.

40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer,
amb platina d'acer N42B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

2.000 u

Total CCS

8.06.02 Encontre amb pilar. Pilar metill.lic situat arran de la cara interior del tancament
primari, en cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de bloc. Ancoratges
d'acer A/52B

La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de
320x30x5 mm, d'acer A/52B, treballada a
taller, col.locada a I'obra amb soldadura.

2071 

PTAluEncontre amb pilar en facana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat arran de la cara interior del
tancament primario L 'encontre en
cantonada convexa, amb cercol en posició
intermedia, de bloc de morter de ciment
reblert de formigó.

40.25 Ancoratge. de tancament primari a ¡'estructura d'acer,
amb platina d'acer N52B. treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

2.000 u x

Tota).. CCS



8.07 Encontre amb pilar. Pilar metal.lic situat arran de la cara interior del
tancament primari i cercol de coronament, metal.lic
Criteri de valoració: inclos en cercol

Encontre amb pilar en fac;ana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
El pilar metal.lic de secció oberta, situat arran de la cara interior del tancament primari, amb cercol de
coronament de perfil metal. lic.
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00.40
00.41
05.28

Element de coronació amb fijada de bloc-cercol de morter de ciment

Cercol horitzontal de coronament amb perfil metAI"lic

Subsistema estructura



8.07 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic arran de la cara interior del tancament
primari i cercol de coronament, metal-lic
Criteri de valoració: inclos en cercol

Encontre amb pilar en fa<;ana d'obra de fabrica d'un fullrecolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista,
el pilar metal.lic de secció oberta, situat arran de la cara interior del tancament primari, amb cercol de
coronament de perfil metal.lic.
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OO.OP Planta





8.09 Encontre amb pilar. Pilar metitl.lic situat en el gruix del tancament primari,
i cercol en posició intermedia, de bloc.
Criteri de valoració: PT A/u

Encontre amb pilar en fagana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
El pilar metal.lic de secció oberta, situat en el gruix del tancament primario L'encontre amb cercol en
posició intermedia, de bloc de morter de ciment reblert de formigó. ..
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40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer, amb platina d'acer (-), treballada a taller

de (-) mm, col'locat a I'obra (-)

Cercol horitzontal de peces de bloc de morter de ciment reblertes de formigó

Subsistema estructura

EP61ZJ

00.44
05.28





8.09.01 Encontre amb pilar. Pilar metal.lic situat en el gruix del tancament primari i cercol
en posició intermedia, de bloc. Ancoratges d'acer A/42B
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La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de 320x30x5
mm, d'acer A/42B, treballada a taller,
col.locada a I'obra amb soldadura.

944 PTAluEncontre amb pilar en fac;ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat en el gruix del tancament primario
L'encontre amb cercol en posició
intermedia, de bloc de morter de ciment
reblert de formigó.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Impon

40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer,
amb platina d'acer N42B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

2.000 u

Total CCS

8.09.02 Encontre amb pilar. Pilar metill.lic situat en el gruix del tancament primari i cercol
en posició intermedia, de bloc. Ancoratges d'acer A/52B

La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de 320x30x5
mm, d'acer A/52B, treballada a taller,
col.locada a I'obra amb soldadura.

2071 

PTAluEncontre amb pilar en fagana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat en el gruix del tancament primario
L'encontre amb cercol en posicióintermedia, 

de bloc de morter de ciment
reblert de formigó.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import-

40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer,
amb platina d'acer N52B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

2.000 u x

Total CCS



8.10 Encontre amb pilar. Pilar metal.lic situat en el gruix del tancament primari,
en cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de bloc
Criteri de valoració: PT A/u

-
a

Encontre amb pilar en facana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
El pilar metal.lic de secció oberta, situat en el gruix del tancament primario L'encontre en cantonada
convexa, amb cercol en posició intermedia, de bloc de morter de ciment reblert de formigó.

~
'SO

'¿.,
.su
~
~o
E

~
u

Q
.Q

~
:::..
"
"
'ti.."
~
.r

40.25
EP61ZJ

00.44
00.50
OS.

Ancoratge de tancament primari a ¡'estructura d'acer, amb platina d'acer (-), treballad,a a taller

de (-) mm, col'locat a I'obra (-)

Cercol horitzontal de peces de bloc de morter de ciment reblertes de formigó

Segellat de junts

Subsistema estructura



8.10.01

Encontre amb pilar. Pilar metill.lic situat en el gruix del tancament primari, en
cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de bloc. Ancoratges d'acer
A/42B
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Encontre amb pilar en fa<;:ana d'obra de
fabrica d'un full recolzada, de paret de
bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat en el gruix del tancament primario
L'encontre en cantonada convexa, amb
cercol en posició intermedia, de bloc de
morter de ciment reblert de formigó.

La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de 320x30x5
mm, d'acer A/42B, treballada a taller,
col. locada a I'obra amb soldadura.

1944 PTA/u

40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer,
amb platina d'acer A/42B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col.locat a I'obra amb
soldadura.

2.000 u

Total CCS

8.10.02 Encontre amb pilar. Pilar metal.lic situat en el gruix del tancament primari, en
cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de bloc. Ancoratges d'acer
A/52B

Encontre amb pilar en fa9ana d'obra defabrica 
d'un fuI! recolzada, de paret de

bloc de morter de ciment foradat i Ilis, de
40x20x20 cm, cara exterior vista amb
tractament impermeable. Cara interiorvista. 

El pilar metal.lic de secció oberta
situat en el gruix del tancament primario
L'encontre en cantonada convexa, ambcercol 

en posició intermedia, de bloc de
morter de ciment reblert de formigó.

La unió, amb ancoratges formats per
dues platines d'acer laminat, de 320x30x5
mm, d'acer N52B, treballada a taller,col. 

locada a I'obra amb soldadura.

2071 

PTA/u

Descripció Quantitat Preu PTA/u Importr---

40.25 Ancoratge de tancament primari a I'estructura d'acer,
amb platina d'acer N52B, treballada a taller amb dos
plecs, de 320x30x5 mm, col'locat a I'obra ambsoldadura.

2.0.00 u x

Total CCS



8.11 Brancal extrem
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal extrem en fac;ana d'obra fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment foradat
i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista. Tancament
secundari enrasat amb la cara interior del tancament, sense bastiment de base, col.locat en fer-se el
tancament primari amb junt recte. El brancal per anar visto
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00.21
05.31

Refor9 de brancal amb abocada de formigó

Subsistema tancaments secundaris



8.12

Brancal intermedi
Criteri de valoració: inclos en tram central

Brancal intermedi en fagana d'obra de fabrica de'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara interior del tancament, sense bastiment de base, col.locat
en fer-se el tancament primari amb junt recte. El brancal per anar visto -'.,
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00.21
00.34
05.31

Reforg de brancal amb abocada de formigóTraves 

de paret

Subsistema tancaments secundaris



8.13 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m
Criteri de valoració: PTA/u

Unitat de Jlinda en fac;ana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara interior del tancament, sense bastiment de base, col.locat
en fer-se el tancament primari amb junt recte. La unitat de Ilinda fins a 2 m de Ilum, de peces de morter
de ciment reblertes de formigó, cara frontal per anar vista, cara inferior per anar vista.

36.01

EP4E7 EP4571 EP487 _000-

36.50
33.30
05.31

Llinda de (-) d'amplaria, de pe9a U Ilisa de (-) cm, de morter de ciment (-), col-locada amb

morter(_)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col-local (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les Ilindes

Subistema tancaments secundaris



8.13.01

Unitat de Ilinda. Llum d'1,20 m

Unitat de Ilinda en fa<;:ana d'obra de fabricad'un 
full recolzada, de paret de bloc de

morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 
cara exterior vista amb tractamentimpermeable. 

Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara
interior del tancament, sense bastiment debase, 

col.locat en fer-se el tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilindafins 

a 2 m de Ilum, de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.

Llum d'1 ,20 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb pec;:a U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col. locada amb morter M-80/B.
Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Armadura de 4 D 8
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer
AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades.

2429 PTAlu
10
"S;

"¿"
E

"¡;

~
~
~

~
"
~
.Q

~
::~
"
"
b.."
~
~

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

36.01

1.600 m x

36.50 0.037 m3

33.30

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pega U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-SO/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

4.558 kg x =,-

Total CCS

8.13.02 Unitat de Ilinda. Llum d'1,40 m

Unitat de Ilinda en fac;:ana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

cara exterior vista amb tractamentimpermeable. 
Cara interior vista.

Tancament secundari enrasat amb la cara
interior del tancament, sense bastiment debase, 

col.locat en fer-se el tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilinda
fins a 2 m de Ilum, de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.

2724 PTA/uLlum d'1 ,40 m. Llinda de 20 cmd'amplaria, 
amb pega U Ilisa de 20x20x20cm, 

de morter de ciment gris de caresvistes, 
col.locada amb morter M-80/B.

Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Armadura de 4 D 8
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer
AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades.

36.01 1.800 m

36.50 0.041 m3

33.30

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pega U
lIisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col. locada amb morter M-BO/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

5.094 kg x =t-,-

Total CCS



8.13.03 Unitat de Ilinda. Llum d'1,60 m

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

cara exterior vista amb tractamentimpermeable. 
Cara interior vista.

Tancament secundari enrasat amb la cara
interior del tancament, sense bastiment debase, 

col.locat en fer-se el tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilinda
fins a 2 m de Ilum, de peces de morter de
ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.

Llum d'1 ,60 m. Llinda de 20 cm
d'amplaria, amb pega U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col.locada amb morter M-aO/B.
Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Armadura de 4 D a
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer
AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2, en
barres corrugades.

3027 

PTA/u

36.01 2.000 m

36.50 0.046 m3

33.30

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pe<;:a U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col. locada amb morter M-BO/B.

Formigó, per a lIindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

5.630 kg x =

Total CCS



8.14 Unitat de Ilinda. Llum de 4 a 6 m
Criteri de valoració: PT A/u

Unitat de Ilinda en fagana d'obra de fabrica d'un full recolzada, de paret de bloc de morter de ciment
foradat i Ilis, de 40 x 20 x 20 cm, cara exterior vista amb tractament impermeable. Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara interior del tancament, sense bastiment de base, col.locat
en fer-se el tancament primari amb junt recte. La unitat de Ilinda de 4 m a 6 m de Ilum, de peces de
morter de ciment reblertes de formigó, cara frontal per anar vista, cara inferior per anar vista. ~
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36.01
EP4E7 ~

EP4571 EP4B7 -(NXI-36.50
33.30
46.40
44.50

EP832

05.31

Llinda de (-) d'amplaria, de peca U lIisa de (-) cm, de morter de ciment (-), col " locada amb

morter(_)

Formigó per a lIindes (-), de consistencia i grandaria (-), col"locat (-)

Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les lIindes

Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir

Aplacat de parament vertical exterior a (-), amb peces de morter de ciment (-), de (-) cm,

col"locades (-)

Subsistema tancaments secundaris



8.14.01

Unitat de Ilinda. Llum de 4,00 m

Llum de 4,00 m. Llinda de secció 40x20
cm formada per pe9a U Ilisa de 20x20x20
cm, de morter de ciment gris de cares
vistes, col. locada amb morter M-BO/B, la
resta aplacada amb peces del mateix
material a ambdues cares, amb ganxos,
col.locades amb morter M-40/A. Formigó
H-175, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment. Armadura de 4 D B amb
estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer AEH
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades. Encofrat amb taulers
de fusta.

17094 
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Unitat de Ilinda en fa<;:ana d'obra de fabrica
d'un full recolzada, de paret de bloc de
morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 

cara exterior vista amb tractament
impermeable. Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara
interior del tancament, sense bastiment de
base, col.locat en fer-se el tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilinda
de 4 m a 6 m de Ilum, de peces de morter
de ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.

36.01 4.400 m

36.50 0.229 m3

33.30 22.005 kg

46.40 1.760 m2 x

44.50 1.760 m2

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pec;a U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-BO/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'alc;aria, com a maxim, amb peces lIises de morter
de ciment gris, de 40x20 cm amb ganxos i
col.locades amb morter M-40/A.

Total CCS



Unitat de Ilinda. Llum de 4,40 m ,..
a8.14.02

Unitat de Ilinda en fac;ana d'obra de fabricade 
dos fulls recolzada, de paret de bloc demorter 

de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 
cara exterior vista amb tractamentimpermeable. 

Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara
interior del tancament, sense bastiment debase, 

col.locat en ter-se el tancament
primari amb junt recte. La unitat de Ilinda
de 4 m a 6 m de Ilum, de peces de morter
de ciment reblertes de formigó, cara frontal
per anar vista, cara inferior per anar vista.
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Llum de 4,40 m. Llinda de secció 40x20cm 
formada per peQa U Ilisa de

20x20x20 cm, de morter de ciment gris decares 
vistes, col.locada amb morter M-80/B, 
la resta aplacada amb peces del

mateix material a ambdues cares, ambganxos, 
col.locades amb morter M-40/A.

Formigó H-175, de consistencia plastica igrandaria 
maxima del granulat 12 mm,

col.locat manualment. Armadura de 4 O 8amb 
estreps de O 6 cada 12,5 cm. AcerAEH 
500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en

barres corrugades. Encofrat amb taulersde 
fusta.

Descripció Quantitat Preu PTA/u Import

4.800 m36.01 x

0.250 m336.50 x

23.961 

kg33.30 x

1.920 m246.40 x

1.920 m244.50 x

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pega U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.
Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a I'armadura de lIindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.
Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'algaria, com a maxim, amb peces lIises de morter
de ciment gris, de 40x20 cm amb ganxos i
col.locades amb morter M-40/A.

Total CCS



8.14.03 Unitat de Ilinda. Llum de 4,80 m
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Llum de 4,80 m. Llinda de secció 40x20
cm formada per peca U Ilisa de
20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-
80/B, la resta aplacada amb peces del
mateix material a ambdues cares, amb
ganxos, col.locades amb morter M-40/A.
Formigó H-175, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 12 mm,
col.locat manualment. Armadura de 4 D 8
amb estreps de D 6 cada 12,5 cm. Acer
AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades. Encofrat amb taulers
de fusta.

Unitat de Ilinda en fa<;:ana d'obra de fabricad'un 
full recolzada, de paret de bloc de

morter de ciment foradat i Ilis, de 40x20x20cm, 
cara exterior vista amb tractamentimpermeable. 

Cara interior vista.
Tancament secundari enrasat amb la cara
interior del tancament, sense bastiment debase, 

col.locat en fer-se el tancamentprimari 
amb junt recte. ~La unitat de Ilindade 

4 m a 6 m de Ilum, de peces de morterde 
ciment reblertes de formigó, cara frontal

per anar vista, cara inferior per anar vista.

5.200 m36.01 x

36.50 0.270 m3 x

33.30 25.917 kg

46.40 2.080 m2

44.50 2.080 m2 x

Llinda estructural de 20 cm d'amplaria, de pec;:a U
Ilisa de 20x20x20 cm, de morter de ciment gris de
cares vistes, col.locada amb morter M-80/B.

Formigó, per a Ilindes, H-175 de consistencia plastica
i grandaria maxima del granulat 12 mm, col.locat
manualment.

Acer AEH 500 N de límit elastic 5100 kp/cm2 en
barres corrugades, per a ¡'armadura de Ilindes.

Encofrat amb tauler de fusta, per a lIindes de directriu
recta.

Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m
d'alc;:aria, com a maxim, amb peces lIises de morter
de ciment gris, de 40x20 cm amb ganxos i
col.locades amb morter M-40/A.

Total CCS



19.03 '"
a

Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc toradat rugós de 40 x 20 x 20 cm, de morter
de ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (-) éP616H6-

19.05 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc toradat amb relleu de 40 x 20 x 20 cm, de morter
de ciment (-) d'una cara vista, col"locat amb morter (~) 10
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EP618N6-

19.20 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat lIis de 40 x 20 x 20 cm, de morter de
ciment (-) de dues cares vistes, col'locat amb morter (-) EP6tB56-

33.00

Armadura 

d'acer (-) en barres corrugades per a armar cercols EP4B8_000-

33.30 Armadura d'acer (-) en barres corrugades, per a armar les Ilindes EP4B7_1N)O-

36.01 Llinda de (-) d'amplaria, de pe"a U lIisa de (-) cm de morter de ciment (-), col'locada amb mor-
ter (-) EP4E7

36.25 Cercol de 20 cm d'amplaria, de peca U lIisa de (-) cm, de morter de ciment (-), col"locada amb
morter (-) EP4EB6

36.50 Formigó per a lIindes (~) de consistencia i grandaria (-). col"locat (-)

36.75 Formigó per a cercols, (-), de consistencia i grandaria (-). col"locat (-) EP4581-

40.25 Ancoratge de tancament primari a ¡'estructura d'acer, amb platina d'acer (-), treballada a ta-
ller de (-) mm, col'locat a I'obra (~) EP81ZJ-

40.30

Acer 

(-), per a correlges, formal per pega simple, en perfillaminal lipus U, col-local (-) EP44B_II_-,

44.50 Aplacat de parament vertical exterior a (-). amb peces de morter de ciment (-). de (-) cm, col"lo-cades 
(-) EP832__-

46.40 Encofrat amb taulers de fusta, per a lIindes de directriu recta, per a revestir EP4D7D500-





i,
1. Fa~ana recolzada de dos fulls de ceramica, I'exterior vist i I'interior t

revestit i
I

1.01 Tram central I.
FuI! exterior FuI! interior Núm. Preu Preu
Format Tipus peca Gruix peca cm Tipus peca Gruix tul! cm tltx. referencia vigent

10

8
Catala M. massís 5 Bloc ceramic 6 01 6.483 -~

Catala M. massís 5 Totxana 10 02 6.904 -~

Catala M. calat 5 Bloc ceramic 6 03 5.464 -l
.0

Catala M. calat 5 Totxana 10 04. 5.885 -~

Catala M. calat 7,5 Bloc ceramic 6 05 5.253 -§ ..
Catala M. calat 7,5 Totxana 10 06 5.674 -~
Catala M. calat 10 Bloc ceramic 6 07 5.689 -, ~

~
Catala M.calat 10 Totxana 10 08 5.110 -~
Metric M. calat 5 Bloc ceramic 6 09 5.248 -

Metric M. calat 5 Totxana 10 10 5.669 -

Metric M. toradat 5 Bloc ceramic 6 11 5.537 -

Metric M. toradat 5 Totxana 10 12 5.958 -

1.02 Tram central. Full exterior de 30 cm

FuI! exterior FuI! interior Núm. Preu Preu
Format Tipus peca Gruix peca cm Tipus peca Gruix tul! cm tltx. referencia vigent

Catala M. massís 5 Bloc ceramic 6 01 10.713 --

Catala M. massís 5 Totxana 10 02 11.134 -

Catala M. calat 5 Bloc ceramic 6 03 8.734 -

Catala M. calat 5 Totxana 10 04 9.155 -

Catala M. calat 7,5 Bloc ceramic 6 05 8.325 -

Catala M. calat 7,5 Totxana 10 06 8.746 -

Catala M. calat 10 Bloc ceramic 6 07 7.196 -

Catala M. calat 10 Totxana 10 08 7.617 -

Metric M. calat 5 Bloc ceramic 6 09 8.212 -

Metric M. calat 5 Totxana 10 10 8.633 -

1 .03 Cantonada convexa

Núm. Preu Preu
fltx. referencia vigent

-0,00 -

1 .04 Cantonada concava

Núm. Preu Preu
fltx. referencia vigent

-0,00 -
.

1 .OS Encontre amb pilar

Núm. Preu Preu '.

fltx. referencia vigent

-0,00 -



81 1.06 Encontre amb vora de sostre
m

Núm. Preu Preu
CoNocació peces fllxa referencia vigent

...o"
~ Morter M-40/B 01 946 -
~ Morter M-80/B 02 851 -
.§ Morter adhesiu 03 775 -
o-

,o
~
E
"
.,

~ 1.07 dunt de dllatacló
~..
<5 N~m. Preu Preu

Ampl6ria mm Segellat fltxa referencia vigent

20 Silicona neutra 01 293 -
30 Silicona neutra 02 445 -
30 Polisulfurs 03 446 -

1.08 Unltat d'amplt

Núm. Preu Preu
fllxa referencia vigent

-0,00 -

1.09 Brancal extrem

Núm. Preu Preu
fllxa referencia vigent

-0,00 -

1.10 Brancal Intermedl

Núm. Preu Preu
fllxa referencia vigent

-0,00 -

1.11 Unltat de Illnda

Núm. Preu Preu
Llum m fltxa referencia vigent

0,90 01 2.945 -
1,20 02 3.619 -
1,50 03 4.312 -

1 .1 2 Unltat de Illnda amb calxa de persiana

Núm. Preu Preu
Llum m fltxa referencia vigent

.
0,90 01 4.185 -
1,20 02 5.227 -
1,50 03 6.254 -

*Solució que correspon al detall grafic de referencia.



i.
2. Fa~ana recolzada de dos fulls de ceramlca, revestlts. t

¡

/~

2.01 Tram central .

mFuI! exterior FuI! interior Núm. Preu Preu
Format Tipus peQa Gruix peQa cm Tipus peQa Gruix fuI! cm fllx. referencia vigent

~"
Catala M. calat 10 Bloc ceramic 6 01 3.200 -~

Catala M. calat 10 Totxana 10 02 3.621 -~
..gCatala Totxana 10 Bloc ceramlc 6 03 2.836 -~

.0Catala Totxana 10 Totxana 10 04* 3.248 -~

§
~
e2.02 Tram central. Full exterior de 30 cm i
~

Q

FuI! exterior FuI! interior Núm. Preu Preu
Format Tipus peQa Gruix peQa cm Tipus peQa ' Gruix fuI! cm fllx. referencia vigent

Catala M. calat 10 Bloc ceramic 6 01 5.288 -

Catala M. calat 10 Totxana 10 02 5.709 -

Metric M. calat 5 Bloc ceramic 6 03 6.440 -

Metric M. calat 5 Totxana 10 04 6.861 -

Catala Totxana 10 Bloc ceramic 6 05 4.528 -

Catala Totxana 10 Totxana 10 06 4.949 -

2.03 Cantonada convexa

Núm. Preu Preu
fllx. referencia vigent

-0,00 -

2.04 Cantonada concava

Núm. Preu Preu
fllx. referencia vigent

-0,00 -

2.05 Encontre amb pilar

Núm. Preu Preu
fllx. referencia vigent

.

-0,00 -

2.06 Encontre amb vara de sastre

Núm. Preu Preu
Gruix sostre cm fllx. referencia vigent

25 01 288 -
27 02 309 -
30 03 339 -



1: 2.07 ""nt de dilatació.
Núm. Preu Preu
fllxa referencia vigent

10ou
~ -0,00 -
.,
co
'u
Q.

,o

~ 2.08 Unitat d'amplt"
.,
.,

~ Núm. Preu Preu
~ fllxa referencia vigent
lO"
C!

-0,00 -

2.09 Brancal extrem

Núm. Preu Preu
fllxa referencia vigent

-0,00 -

2.10 Brancal intermedl

Núm. Preu Preu
fllxa referencia vigent

-0,00 -

2.11 Unitat de IlInda

Núm. Preu Preu
Llum m fllxa referencia vigent

0,90 01 3.573 -
1,20 02 4.281 -
1,50 03 4.989 -

2.12 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana

Núm. Preu Preu
Llum m fllxa referencia vigent

0,90 01 2.408 -
1,20 02 2.959 -
1,50 03 3.518 -

*Solució que correspon al detall grafic de referencia

c+';('I~~iíI~-



3.

Fa«;:ana recolzada de dos fulls de bloc de morter de ciment, vistos.

Tram central

3.01

FuI! exterior
Tipus pe<;a

FuI! interior
Tipus pe9a

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preuvigent

Gruix peqa cm Gruix tu" cm
Oío
C.)
Q)

"O
lO

5

:~
"O

E
~

~
a:

~
tU~
()

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Rugosa i blanca

20

20

20

20

30

30

30

30

20

20

20

20

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

11

15

01*

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

3.979

4.122

5.522

5.907

4.640

4.783

6.630

7.015

4.2064.350

5.472

5.857

-

3.02 Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix

FuI! exterior
Tipus pec;a

FuI! interior

Tipus peQa

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentGruix pe~a cm Gruix tu" cm

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

15

15

15

15

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

01
02
03

04

11

15

11

15

3.633
3.776

4.921
5.306

Cantonada convexa

3.03

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

3.04 Cantonada cóncava

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Encontre amb pilar3.05

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vígent

0,00

3.06 Encantre amb vara de sastre

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAlgária vara m

~3.00>3.00

01
02

2.908
4.078



3.07 Encontre amb porxo
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3.08 Junt de dilatació

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAmplaria mm Segellat

20
30
30

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

01
02
03

585
891
891

Junt de control3.09

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

3.10 Unitat d'ampit

Núm.
fitxa

Preu

referencia
Preu
vigent

0,00

3.11 Brancal extrem

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Brancal intermedi3.12

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

3.13 Unitat de Ilinda

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

5.616
6.309
7.002

-

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana3.14

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

3.952
4.474
5.005

'Solució que correspon al detall grafic de referencia.



Fa~ana recolzada de dos fulls, I'exterior de bloc de morter de ciment,
vist, i I'interior de ceramica, revestit.

4.

Tram central

4.01

FuI! interior
Tipus peca

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

FuI! exterior
Tipus peca Gruix full cmGruix pe9a cm

...
8
~
.,
"
C)

:~
"ti

E".,
Q¡~
!!
"ti
..
"

O

20

20

20

20

30

30

30

30

20

20

20

20

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

01
02"
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12

3.288

3.7104.308

4.730

3.949

4.370

5.416

5.837

3.516

3.937

4.258

4.679

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Rugosa i blanca

-

Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix4.02

FuI! interior
Tipus pe«;a

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

FuI! exterior
Tipus pega Gruix pe~a cm Gruix tu" cm

15

15

15

15

Bloc ceramic

Totxana

Bloc ceramic

Totxana

6

10

6

10

01
02

03
04

2.942

3.363

3.707
4.128

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Cantonada convexa4.03

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Cantonada cóncava4.04

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Encontre amb pilar4.05

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Encantre amb vara de sastre4.06

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAI9aria vara m

01
02

3.043
4.213

~3.00
>3.00



la

m
4.07 Encontre amb porxo

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentGruix sastre am

25
27
30

01
02
03

3.987
4.003
4.028

Junt de dilatació4.08

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAmplária mm Segellat

20
30
30

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

01
02
03

292
445
446

-

Junt de control

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Unitat d'ampit4.10

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

4.11 Brancal extrem

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Brancal intermedi

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

4.13 Unitat de Ilinda

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02

03

5.643
6.340
7.037

4.14 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

3.952
4.474
5.005

*Solució que correspon al detall grafic de referencia.



5.

Fa~ana recolzada de dos fulls de bloc de morter de ciment, revestits.

Tram central

5.01

FuI! exterior
Tipus pe~a

FuI! interior
Tipus pe~a

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentGruix pe9a cm Gruix tu" cm

~"
~
"'
r:o

'¡¡
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E
~

~
IX:

i!
-g
~
C

Llisa i

Llisa i

Llisa i

Llisa i

20

20

30

20

Llisa i

Llisa i

Llisa i

Llisa i

11

15

11

15

01*

02

03

04

3.678
3.810

4.276
4.408

-

Tram central. Full exterior fins a 15 cm de gruix5.02

FuI! exterior
Tipus peQa

FuI! interior
Tipus peca

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentGruix peqa cm Gruix tu" cm

Llisa i grisa

Llisa i grisa

15

15

Llisa i grisa

Llisa i grisa

11

15

01
02

3.385

3.517

5.03 Cantonada convexa

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Cantonada cóncava5.04

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

Encontre amb pilar5.05

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

5.06 Encontre amb vara de sastre

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAI~aria vara m

~3,00
>3,00

01
02

2.615
3.785

Encontre amb porxo5.07

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentGruix sastre cm

25
27
30

01
02
03

3.694
3.711
3.735

grisa

grisa

grisa

grisa

grisa

grisa

grisa

grisa



Junt de dilatació5.08

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

...
c"
..
b.,
5

~~
b

§
.,
..
a:
~
b..
<5

0,00

Junt de control5.09

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Unitat d'ampit5.10

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

5.11

Brancal extrem

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Brancal intermedi5.12

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Unitat de Ilinda

5.13

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu

vigentLlum m

01
02
03

1,20
1,40
1,60

4.082
4.581
5.088

-

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana5.14

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vígentLlum m

01
02
03

3.246
3.674
4.111

1,20
1,40
1,60

.Solució que correspon al detall grafic de referencia.



6.

Fa~ana passant de dos fulls de ceramica, I'exterior vist i I'interiorrevestit.

Tram central

FuI! exterior
Formal

FuI! interior
Tipus peQa

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentTipus pe~a Gruix pe~a cm Gruix tu" cm

...
()u
Q)
~..
6
'u
.g.
~
E"..
Q)

IX:

~
-g"
()

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Catala

Metric

Metric

Metric

Metric

Maó massís

Maó massís

Maó calat

Maó calat

Maó calat

Maó calat

Maó calat

Maó calat

Maó calat

Maó calat

Maó toradat

Maó toradat

5

5

5

5

7,5

7,5
10

10

5

5

5

5

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

To!xana

M. cala!

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

01
02

03
04

05
06

07

08

09

10
11*

12

7.575

7.948

6.566

6.940
6.366

6.739

5.802

6.175

7.078

7.451

6.812

7.186

-

6.02 Cantonada convexa

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Cantonada cóncava6.03

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Encontre amb pilar

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

6.05 Encantre amb vara de sastre

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

FuI! exterior
Forma! Tipus pe~a Gruix pe9a cm

Catala

Metric

Metric

Maó massís

Maó cala!

Maó torada!

5

5

5

01
02

03

1.198

1.0821.015

6.06 Encantre amb vara de sastre, recalzat

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

FuI! exterior
Formal Tipus peQa Gruix peca cm

Catala

Metric

Metric

Maó massís

Maó cala!

Maó torada!

5

5

5

01
02

03

8.028

7.912

7.810



Junt de dilatació6.07

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAmplária mm Segellat

10

8
~
~o
"u
.g."
E"
g¡

1\=

~.."
<:1

01
02
03

293
445
446

20
30
30

Silicona neutra
Silicona neutra
Polisulfurs

-

Unitat d'ampit6.08

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

6.09 Brancal extrem

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vígent

0,00

Brancal intermedi6.10

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vígent

0,00

Unitat de Ilinda. Llinda exterior de formigó6.11

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vígentLlum m

01
02
03

4.304
5.370
6.090

0,88
1,25
1,50

Unitat de Ilinda. Llinda exterior metal"lica6.12

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

01
02

03

5.621
7.152
8.187

0,88
1,25
1,5q

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana. Llinda de formigó6.13

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

01
02

03

4.143
5.400
6.282

0,88
1,25
1,50



6.14 Unitat de Ilinda amb caixa de persiana- Llinda metitl-lica

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentLlum m

~".,"".,
t:
CO¡¡

g.
'o
E
~.,
Ix:

~..
.2

0,88
1,25
1,50

01
02

03

5.637
7.422
8.643

-

.Solucións que correspon al detall grafic de referencia.



7.

Fa~ana passant de dos fulls de bloc de morter de ciment, vistos

...m

7.01

Tram central

FuI! exterior
Tipug' pe<;:a

FuI! interior
Tipus pe9a

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu

vigentGruix pe~a cm Gruix full cm
~"~

lO
1:
Q
'u
O-
Q'"
E~
g¡
a:
~"..~
<:1

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

11

11

11

11

15

15

15

15

11

11

15

15

20

30

20

30

20

30

20

30

20

20

20

20

01.
0203.

04

05
06
07
08

09
10
11
12

5.222

5.883

6.766

7.874

5.3666.027

7.151

8.258

5.393

6.681

5.545

7.501

-

Cantonada convexa7.02

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu

vigentGruix membrana mm

1

1,2
1,5

01
02
03

619
649
703

7.03 Cantonada cóncava

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Encontre amb pilar7.04

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

7.05 Encantre amb vara de sastre

FuI! exterior
Tipus peca

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentGruix pega cm

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

111111

01
02
03

640

797

691

7.06 Encontre amb vara de sastre, recolzat

FuI! exterior
Tipus peQa

Núm.
fitxa

Preureferencia

Preu
vigentGruix peca cm

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Rugosa j grisa

111111

01
02

03

7.489
7.647
7.541



Junt de dilatació

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentAmplária mm Segellat

"ióo"
~

lO
C
O

U

,g.
"O

§
lO

~
~
§
()

20
30

30

Silicona neutra

Silicona neutra
Polisulfurs

01
02
03

2.436
3.978
3.979

-

Junt de control

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

7.09 Unitat d'ampit

Núm.
fltxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Brancal extrem

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Brancal intermedi

7.11

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

7.12 Unitat de Ilinda.

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

4.948
5.453
6.049

-

Unitat de Ilinda amb caixa de persiana.7.13

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

1,20
1,40
1,60

01
02
03

4.558
5.148
5.747

'Solucions que corresponen als detalls grafics de referencia.



8.

Fa~ana d'un full de bloc de morter de ciment, vist

Tram central8.01

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu

vigentTipus peGa Gruix full cm.

~..
t:o

:~
"O

§..
~
~
"O
~

o

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Rugosa i grisa

Rugosa i blanca

Amb relleu i grisa

Amb relleu i blanca

20

20

20

20

20

20

01*

02*

03

04

05

06

2.035

3.055

2.263

3.005

2.206

2.910

-

8.02 Cercol en posició intermedia, de bloc

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu

vigentPeca cercol Reblert formigó

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

H-150

H-150

H-175

H-175

01
02
03
04

1.073

1.3301.077

1.334

Cercol de coronament, de bloc8.03

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentPeGa cercol Rebler! formigó

Llisa i grisa

Llisa i blanca

Llisa i grisa

Llisa i blanca

H-150

H-150

H-175

H-175

01
02
03

04

1.073

1.3301.077

1.334

Cercol de coronament, metitl"lic8.04

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentPerfil Acer

UPN-240

UPN.240

N42 B

N52 B

01
02

5.252

5.654

8.05 Encontre amb pilar- Pilar metill-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari i cercol en posició intermedia, de bloc

Núm.
fitxa

Indicadorde 

cosl uAcer ancoratge

A/42 B

A/52 B
01
02

1.9442.071

8.06 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari en cantonada convexa, i cercol en posició
intermedia, de bloc

Preu
referencia

Preu
vigentAcer ancoratge

Núm.
fitxa

A/42 B

A/52 B

01
02

1.9442.071



8.07 Encontre amb pilar- Pilar metitl-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari i cercol de coronament, metitl-lic

Núm.
fitxa

Preureferencia

Preu
vigent

1;;o'"..""
!I)

g
.~'"
E~
!I)

~
~
""
§
()

0,00

Encontre amb pilar- Pilar metitl-lic situat arran de la cara interior del
tancament primari, en cantonada convexa, i cercol de coronament,
metitl-lic

8.08

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigent

0,00

8.09 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat en el gruix del tancament
primari i cercol en posició intermedia, de bloc

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentAcer ancoratge

A/42 B

A/52 B

01
02

1.9442.071

8.10 Encontre amb pilar- Pilar metal-lic situat en el gruix del tancament
primari, en cantonada convexa, i cercol en posició intermedia, de
bloc

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentAcer ancoratge

A/42 B

A/52 B

01
02

1.9442.071

Brancal extrem8.11

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigent

0,00

Brancal intermedi8.12

Núm.
fitxa

PreureferenciaPreu

vigent

0,00



8.13 Unitat de Ilinda. Llum fins a 2 m

Núm.
fitxa

Preu
referencia

Preu
vigentLlum m

~
8
~
~
o

"..

.g.
"ti

§
~
~..~
C!

1,20
1,40
1,60

01
02
03

2.429
2.724
3.027

8.14 Unitat de Ilinda. Llum de 4 a 6 m.

Núm.
fitxa

Preureferencia Preu
vigentLlum m

4,00
4.40
4.80

01
02
03

17.094
18.646
20.189

*Solucions que corresponen al detall grafic de referencia.
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