PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ PARCIAL DEL
PAVELLÓ ESPORTIU DE CAN SORTS

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat
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1.

INTRODUCCIÓ

Sota la petició de l’Ajuntament de Sentmenat es redacta al “Projecte executiu
de Remodelació del pavelló de Can Sorts al T.M de Sentmenat” del qual es
realitza en aquest document la definició tècnica i valorització del projecte.

2.

ANTECEDENTS

L´any 1982 es va construir el pavelló de Can Sorts segons consta en el cadastre.
El pavelló de Can Sorts pertany al Complex esportiu de Can Sorts que consta
del Pavelló, Camp de Futbol i les piscines municipals.
En el pavelló de Can sorts es duen a terme activitats esportives per nens i adults
i actes culturals esporàdics.
Des de la seva construcció s´hi ha fet obres d´ampliació amb la creació de
vestuaris exteriors, l´any 2002, ja que els antics vestuaris no reunien les
condicions higièniques, ventilació,.. aquests antics vestuaris es van convertir en
magatzems de materials per les diferents activitats que es duen a terme.
Més endavant, es va remodelar la zona del Bar, reformant la cuina i el bar.
Durant els anys 2013 es el Pla d´emergència del Pavelló de Can Sorts en el qual
es van determinar les mancances en les instal·lacions contra incendis. Arrel
d´aquest Pla d´emergència es va determinar per part de l´Ajuntament de no
dur a terme concerts ja que tenia mancances en matèria de protecció
d´incendis.
A finals de l´any 2017, l´Ajuntament va encarregar el Projecte de la instal·lació
elèctrica de BT del pavelló de Can Sorts a l´Enginyer Industrial Ramon Pou en
que proposa la Renovació de la instal·lació elèctrica de B.T, substitució de les
lluminàries per tecnologia LED, instal·lació de detecció i alarma i extinció
d´incendis i reparació de les persianes motoritzades.
Al gener de 2018, es va caure una placa del fals sostre del pavelló, fet que va
fer revisar tot el fals sostre per una empresa especialitzada i conjuntament amb
els tècnics municipals es va decidir retirar tot el fals sostre per garantir la
seguretat dels usuaris.
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3.

OBJECTE

La present projecte executiu té per objecte la remodelació del pavelló de Can
Sorts tal i com indica el títol del projecte. Aquesta remodelació consisteix en
execució d´un nou fals sostre, adequar la instal·lació en matèria d´accessibilitat
i protecció contra incendis, ampliació de pista, adequació d´una sala
d´atenció de primers auxilis, adequació dels magatzems, redistribució de les
cambres higièniques i rehabilitació de la zona d´accés al pavelló, millora del
desguàs de la coberta i impermeabilització de part de cobertes.

4.

ESTAT ACTUAL

Es fa una visita acurada de la instal·lació per part del projectista i detecta les
següents anomalies:
-

Wc´s en condicions deficients. No desaigüen i no disposa WC´s per
minusvàlids.

-

Magatzem en condicions deficients. Els magatzems disposen d´una petita
obertura per la seva ventilació, la qual és insufient. D´altre banda, tenen
el sostre en males condicions degut a filtracions d´aigua per part de la
coberta, la qual està amb una impermeabilització deficient. A més
aquests magatzems, s´empren per emmagatzemar materials aliens a
l´esport, i en alguns casos són inaccessibles.
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-

Manca de sectorització de la caldera.
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-

Manca d´ignifugació de les bigues i cavellades de la coberta.
L´estructura de l´edifici és construïda a base de blocs de formigó i bigues
metàl·liques. Les bigues de l’estructura vertical i les cavallades no estan
ignifiugades.
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-

Fissures i esquerdes importants a la façana principal de l´edifici .
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-

Deficient sistema d´evacuació de la coberta. La canal de la coberta
disposa de sortides que estan fora d´ús o bé estan connectades a una
garrafa d´aigua amb una sortida d´una manega. Aquesta canal només
disposa d´una sortida d´evacuació correcta a cada extrem, les quals no
estan connectades a la xarxa de sanejament.

9

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

10

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

-

Impermeabilització de la coberta en mal estat
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-

Únic accés per emergències. Donat que en el pavelló es duen a terme
concerts, seria convenient que tingués una segona sortida d´emergència
exterior.

-

Infermeria. No es disposa d´una infermeria equipada.
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Foto Sala infermeria actual

-

Rampa d´accés als Wc´s. La rampa actual té una pendent superior al 12%
i no disposa de barana.

-

Rampa del passadís, sortida d´evacuació de fons de pista té una pendent
superior al 12% i no disposa de barana.

-

Reparació de gotera en coberta. Gotera detectada al fons de la pista.
Execució d´un fals sostre adient per l´esport que s´hi practica i les activitats
que si desenvolupen. Tornar a instal·lar les boquilles de la calefacció.
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-

El passadís d´evacuació i d´accés als vestidors no disposen de llum
natural.
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5.
MILLORES PROPOSADES PER LA PROPIETAT A INCLOURE EN EL
PROJECTE

De les converses mantingudes amb el Regidor d´Espots en el moment de la
redacció del projecte i tècnics municipals es proposa:
-

6.

Substitució portes d´accés del pavelló
Rehabilitació de la zona d´accés
Pintat exterior ( façana principal) i interior del pavelló (totes les
dependències)
Formació de tres pistes individuals amb la separació d´una altre cortina.
Extracció uralita de sota de la coberta de panell Sandwich.
Substitució del paviment de l´accés del pavelló.
Redistribució de les cambres higièniques.
Execució d´un Wc per minusvàlids.
Col·locació panells absorbidors de soroll i impacte a la part baixa de les
grades i alta.
Sistema d´estesa bateco

DEFINICIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ

6.1 Modulat de la instal·lació
En primer lloc definim el tipus de pista que tenim segons els paràmetres de la
Secretaria General de l´Esport que ha modulat les instal·lacions esportives
bàsiques, definint les dimensions dels diferents espais, el nombre d´espectadors
i els requeriments tècnics que s´han de complir en la seva construcció. Es
defineixen tres mòduls de pavelló poliesportiu, el bàsic (PAV-1) amb pista de 32
x 20m, el doble ( PAV-2) amb pista de 44m * 23 m, i el triple ( PAV-3) amb pista
de 45x27 m.
La pista útil del pavelló de Can Sorts mesura 40 m de llarg x 25,5 m d´amplada,
actualment, està dividida al mig per una cortina. El pavelló el classifiquem com
un PAV-2.
Les dimensions de la pista actual no permet convertir en PAV-3.
6.2 Superficies
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A continuació es mostra un quadre de superfícies de la instal·lació:

6.3 Aforament
El pavelló de Can Sorts es duen a terme activitats esportius i concerts
esporàdics per a totes les edats. Es determina per aquest projecte quin
aforament tindrà per actes esportius i quin per a concerts.
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1. Per actes esportius
Segons les fitxes tècniques d´equipaments esportius, el mòdul PAV-2 ,
l´aforament previst per aquest mòdul és el següent:
Aforament esportistes: 75
Aforament espectadors: 200
Aforament vestidors: 80
Aforament total: 355

2. Per concerts
Per a concerts, l´aforament permès el determinarem a través del càlcul
d´ocupació i quina capacitat tenen les portes de sortida i emergències per
evacuar. S´agafarà la més estricte.
Planta superfícies:

Consideracions:
Per a concerts hi ha zones de l´edifici de l´edifici que es queden sense ús com
són la zona de vestidors, zona de magatzems i la zona de grades.

zona

Pista poliesportiva
Escenaris i zona d’accés
privat

Superfície
(m2)

1000,19
270

Densitat
Ocupació
m2/persona
0,5
Nul.la

OCUPACIÓ
persones

2000
0
17
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Zona de grades
Vestidors
Oficina i magatzems
Vestíbul entrada
Passadís accés pavelló
Sala calderwes
Sala caldera pista
Serveis ( WC´s)
TOTAL Sense patis
AFORO TOTAL dins del
Pavelló

127,9
158,03
164,56
39,49
90,64
7,92
18,27
27,38
1904,28

Nul.la
Nul.la
Nul.la
2
Nul.la
Nul.la
Nul.la
Nul.la
---

0
0
0
78
0
0
0
0
---

---

---

2078

L´ocupació s´ha calculat segons CTE DB-SI 3, taula Tabla 2.1. Densitats
d´ocupació, concretament en l´apartat de pública concurrència que es
mostra a continuació.

Portes d´evacuació exteriors:
N´hi ha una de 4,87 metres i la de nova execució de 1,6 metres.
Porta nova : 1,6 m → evacua 320 persones
Porta exterior : 4,87 m → evacua 974 persones
Total num. persones màxim a evacuar : 1.294
Es consideren que els patis són espais segurs.
Portes d´evacuació exteriors:
18
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Portes sortida emergència de la pista del pavelló: disposa de tres portes de 1,6
m, tres de 1,8 metres i 1 de 1,7 metres. → 2.380 persones es podrien evacuar
però si considerem, el cas més desfavorable, en que en l´accés del pavelló a
través del vestíbul hi ha una emergència queden inutilitzades tres portes de
sortida d´emergència degut a la seva proximitat, per tant, es redueix a 1.340
persones que es podrien evacuar.
L´aforament màxim permès entre els patis i l´interior del pavelló és de 1.294
persones.

7.

DEFINICIÓ DE PROPOSTES DE PROJECTE

A partir d´aquí es proposen les següents solucions:

1.- Wc´s. Redistribució interior WC´s.
En primer lloc dimensionarem les cambres higièniques a l´aforament en ús
esportiu, tenint en compte que aquestes només seran utilitzades pels
espectadors, és a dir, un total de 200 persones.
1.1 Normativa
Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció
mínima de lavabos i cabines de vàter següent:
Fins a 50 persones d'aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.
Entre 51 i 150 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.
Entre 151 i 300 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.
Entre 301 i 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines.
1.2 Solució adoptada
La dotació plantejada en aquest projecte és:
-

una cambra higiènica adaptada

-

un WC per dones amb 3 lavabos més 4 inodors

-

un WC per homes amb 2 lavabos més 3 urinaris més 2 inodors.
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1.2.1 Disseny
Divissòries.
Les divisòries seran executades en tabiqueria del 7 cm d´obra ceràmica,
rebossada i enrajolades fins a l´alçada de 2,1 metres mínim.
Entrajolat terra
Segons el que indica l'apartat 12.1 Exigència bàsica SUA 1: Seguretat davant
del risc de caigudes, es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per la
qual cosa els sòls seran adequats per afavorir que les persones no rellisquin,
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. El Codi, amb la finalitat de limitar el risc de
lliscament, es refereix als sòls dels edificis o zones d'ús residencial, Públic,
Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i pública concurrència, excloses les
zones d'ocupació nul·la definides en l'annex SI A del DB SI. Es classifiquen, en
funció del seu valor de resistència al lliscament Rd, d'acord amb el que
estableix la següent taula:
Resistència al lliscament Segons risc de relliscament
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(1) banys, cuines, piscines, cobertes ... S'inclouen els sòls de l'entorn de les
entrades als edificis des de l'espai exterior, excepte quan es tracti d'accessos
directes a habitatges o a zones d'ús restringit, així com les terrasses cobertes.
(2) En zones previstes per a usuaris descalços i en el fons dels vasos, en les zones
en què la profunditat no excedeixi de 1,50 m.
El paviment a col·locar serà Clase 2.

Sanitaris
Cambra higiènica adaptada
Aquests elements estan distribuïts de la següent manera: l'equipament
de lavabos accessibles compleix les condicions que s'estableixen a
continuació.
Aparells sanitaris accessibles:
lavabo : Espai lliure inferior mínim de 70 (alçada) x 50 (profunditat) cm.
sense pedestal. Alçada de la cara superior ≤ 85 cm.
Inodor : Espai de transferència lateral d'amplada ≥ 80 cm i ≥ 75 cm de
fons fins a la vora frontal de l'inodor. En ús públic, espai de transferència
a banda i banda.Alçada del seient entre 45 - 50 cm.
Barres de suport: Fàcils d'agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm.
Separades del parament 45-55 mm. Fixació i suport, suporten una força
d'1 kN (100 kg) en qualsevol direcció.
Barres horitzontals : Se situen a una altura entre 70-75 cm.
De longitud ≥ 70 cm.Són abatibles les del costat de la transferència.
en vàters Una barra horitzontal a cada costat, separades entre si 65-70
cm.
Mirall: alçada de la vora inferior del mirall ≤ 0,90 m, o és orientable fins a
almenys 10º sobre la vertical.
Alçada d'ús de mecanismes i accessoris entre 0,70 - 1,20 m.
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Carpinteria interior
Es col.locaran les portes d´amplada de pas de 80cm, ladades de color
blanc o del que determinin la propietat i amb les exigencies mínimes del
CTE. Aquestes disposaran de mecanismes de tancament que determini
la propietat o la DF en el moment del subministre.
Instal.lacions.
Es renovarà la instal.lació d´aigua, elèctrica i de clavegueram. També
s´instal.larà un sistema de ventilació forçada en cadascúna de les
cambres higièniques
Altres
Les cambres higièniques es dotaran de dispensadors de sabons, de
paper higiènics i secadors de mans. Aquests seran escollits per la
propietat o bé la DF durant l´execució de les obres.
En la cambra higiènica adaptada, s´hi instal.larà un canviador de nens.

2.- Condicionament dels magatzems.
Abans d´iniciar les obres, es proposa en buidar els magatzems per tal de
procedir a la seva reparació. Aquest buidat dels magatzems es duran per part
de les diferents entitats o clubs que els utilitza. En el pressupost es contempla
una partida de ajudes per aquest buidat, per part de l´empresa adjudicatària,
que es durant a terme sempre a petició de la Propietat. Aquesta partida
contempla 40 hores de peó per ajudes, sempre i quan ho sol·liciti la Propietat.
Reparació dels sostres dels diferents magatzems, retirada dels envans de dutxa
els quals estan fora d´ús, reparació de parets amb enguixat o arrebossat
segons convingui. Un cop fet la reparació, es proposa un pintat de les parets i
sostres amb pintura plàstica ( del color que determini la propietat) i un lacat de
les portes dels magatzems del color que la propietat decideixi en el moment de
les obres.

3.- Innifugació de les bigues i cavellades de la coberta.
3.1 Disposicions legislatives
L'articulat d'aquest document bàsic va ser aprovat pel Reial Decret 314/2006,
de 17 de març (BOE 28-març-2006) i posteriorment ha estat modificat per les
següents disposicions:
- Reial Decret 1371/2007 de 19 d'octubre (BOE 23-octubre-2007).
- Correcció d'errors i errades del Reial Decret 314/2006 de 17 de març (BOE 2522
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gener-2008).
- Ordre VIV / 984/2009 de 15 d'abril (BOE 23-abril-2009).
- Reial Decret 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11-març-2010).
El Document Bàsic (DB) té per objecte establir regles i procediments que
permeten complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. Les
seccions d'aquest DB es corresponen amb les exigències bàsiques SI 1 a SI 6.
SI 1 - Propagació interior
SI 2 - Propagació exterior
SI 3 - Evacuació d'ocupants
SI 4 - Instal·lacions de protecció contra incendis
SI 5 - Intervenció de bombers
SI 6 - Resistència al foc de l'estructura
L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general per
al conjunt del CTE en el seu article 2 (Part I) excloent els edificis, establiments i
zones de ús industrial als quals els sigui d'aplicació el "Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials "(RSCIEI).
3.2 Anàlisis
Els pilars i les cavellades de l´estructura del pavelló son metàl·lics i segons CTE
DB-SI 06, l´estructura per un edifici de pública concurrència ha de tenir una
resistència al foc de EI90.

Per tal de garantir la resistència de l´estructura del pavelló a EI90 cal actuar en
les bigues metàl·liques del passadís d´accés als magatzems i les bigues i
cavallades pròpies de l´estructura del pavelló.
Resumin, hi ha :
- al passadís d´accés al magatzem :
• 6 bigues PN16 de 2 metres de longitud
- a l´estructura del pavelló:
• 4 pilars de 12cm fins a 9 metres d´alt a tres cares
•

16 pilars de 22cm fins a 9 metres d´alt a tres cares

•

8 pilars de 20 cm fins a 9 metres d´alt a una cara

•

1 biga de 30cm X 10 metres de llarg a una cara

•

2 bigues de 14cm X 14 cm y de 100 metres de llarg a tres cares
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•

8 jàsseres de 50 metres de llarg per 3 metres d´alt

3.2 Solució adoptada
Es projecte aplicar pintures intumescens, són aquelles que per l'acció de la
calor i de la flama, desenvolupen una escuma termo-aïllant de molt baixa
conductivitat tèrmica, protegint al suport de l'acció del foc i la propagació de
la calor, permetent incrementar el temps de resistència al foc i afavorint
l'evacuació del lloc de l'incendi.
Es determina amb la norma UNE-EN-13.381-8: 2011 (Assaigs per determinar la
contribució a la resistència al foc dels elements estructurals. Part 8: Protecció
reactiva aplicada als elements d'acer).
Per als elements constructius, la classificació europea de les propietats de
resistència al foc es regeix pel Reial Decret 312/05 modificat pel RD110 / 2008 i
la Norma UNE-EN 13501-5: 2005
3.3 Requisits
Es requerirà el certificat de l´empresa que certifiqui la resistència de EI90.
3.4 Proves de qualitat
Es requereix el control per part d´una ECA del gruix de la pintura aplicada.

4.- Sectorització de la caldera.
Actualment, la caldera de gas de potencia superior a 70KW que s´utilitza per
calefacció del pavelló es troba ubicada a l´interior del pavelló.
4.1 Normativa
Seguretat estructural
Segons norma UNE Norma UNE-60.601 (Abril 2006) Local destinat a Sala de
Calderes/local destinat a Sala de Calderes seran locals destinats exclusivament
a elements de instal·lacions o formar part d´un equip autònom.
A mes, la norma especifica que: “no se permite la utilización de salas de
máquinas para otros fines distintos a su propósito, ni la realización en ellas de
trabajos ajenos a los propios de la instalación”.
Les sales de calderes que no estan situades en la coberta d´un edifici s´han de
considerar-se locals de risc especial des del punt de vista del Document Bàsic SI
Seguretat en cas d´incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l´Edificació.
No hem confondre aquesta classificació com local de risc especial, donat por
el DB SI, amb la classificació com sala de màquines de risc alt donada pel RITE,
i que tractem en aquesta entrada, ja que cada una obliga al compliment de
diferents requisits.
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Classificació en locals de risc especial
Atenent al DB SI les sales de calderes se classifiquen como locals de risc
especial en funció de la potencia, tal i como se indica a continuació:
- Locals de risc baix: Sales de calderes amb potencia superior a 70 kW i
menor o igual que 200 kW.
- Locals de risc mig: Sales de calderes de potencia major de 200 kW i
menor o igual que 600 kW.
- Locals de risc alt: Sales de calderes amb potencia major de 600 kW.
La caldera que hi ha és inferior a 200kw ( segons conversa mantinguda amb
l´empresa que realitza el manteniment, EMOBER), per tant, segons la taula 3.2
DB-SI 06, la resistència serà EI90.

Els locals l'ús final sigui el de sala de calderes han de complir certs requisits pel
que fa a:
- Seguretat contra incendis i sistemes de detecció i tall.
- Accessos, indicacions exteriors i informació de seguretat.
- Dimensionament sala.
- Instal·lacions elèctriques i proteccions i Il·luminació.
- Local i tancaments.
- Aire per a la combustió i ventilacions.
- Mesures de seguretat suplementàries
A continuació es resumeixen les condicions a complir per les sales de calderes
que siguin locals de risc especial baix. Els valors indicats s'han de considerar
com a mínims:
Resistència al foc de l'estructura portant: R 90
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona amb la resta de
l'edifici: EI 90
Condicions de reacció al foc d'elements constructius de sòls i parets: B-s1, d0
Condicions de reacció al foc de sòls: BFL-s1
Vestíbul d'independència a les portes a l'interior de l'edifici: En sales de calderes
de gas és obligatori, en virtut al disposat en la norma UNE 60601, normativa
d'acord amb el RITE. En la resta dels casos no és necessari.
Portes de comunicació amb la resta de l'edifici: En sales de calderes de gas,
amb vestíbul, dues portes EI2 30-C5, en la resta dels casos sense vestíbul, una
porta EI245-C5.
Màxim recorregut fins a alguna sortida del local menor o igual a 25 m.
Normes bàsiques pel disseny d´una sala de calderes
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-

La sala disposarà d'una porta d'accés que comunicarà directament
amb l'exterior o a través d'un vestíbul que s'independitzi la sala de la
resta de l'edifici, i ha d'estar perfectament senyalitzada. Així ho indica la
norma UNE 60601.

-

Les dimensions mínimes d'almenys un dels accessos hauran ser tals que
permetin el pas de tots els equips o elements que en ella hagin de ser
instal·lats, mai inferiors a 0,8 m d'ample i 2 m d´alt (excepte en reformes
que podrà ser de 0,6x1,8 m)

-

La porta d'accés s'obrirà sempre cap a fora. Han d'anar proveïdes amb
pany i clau operada des de l'exterior i de fàcil obertura des de l'interior,

-

-

fins i tot si s'han tancat des de l'exterior.
Les portes han de tenir una permeabilitat no superior a 1 l / (s⋅m2) sota
una pressió diferencial de 100 Pa, excepte quan estiguin en contacte
directe amb l'exterior.
A l'exterior de la porta i en lloc i forma visible s'han de col·locar
les següents inscripcions:

-

La sala de màquines ha de tenir un nombre d'accessos tal que la
distància màxima des de qualsevol punt de la mateixa a l'accés més
pròxim sigui com a màxim de 15 m.

-

No s´ha de practicar l´accés normal a la sala de màquines a través
d´una obertura en el terra o sostre.

-

Puerta exterior RF-90 (Vista exterior)pel vestíbul.

Informació seguretat interior sala calderes
A l'interior de la sala de màquines han de figurar, visibles i degudament
protegides, les indicacions següents:
-

Instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas
necessari, amb senyal d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid.

-

El nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat
encarregada del manteniment de la instal·lació.

-

La direcció i número de telèfon del servei de bombers més
pròxim, i del responsable de l'edifici.

-

Indicació dels llocs d'extinció i extintors propers.

-

Pla amb esquema de principi de la instal·lació.

Instal·lació elèctrica e il·luminació
Si la sala disposa de ventilació inferior forçada, interruptor del sistema de
ventilació es situarà a prop de la porta principal.
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El quadre elèctric de protecció o almenys l'interruptor general estarà situat a les
proximitats de la porta principal d'accés.
Aquest interruptor no podrà tallar l'alimentació al sistema de ventilació.
Han de disposar d'una il·luminació normal eficaç i també d´emergència en cas
de falta de fluid elèctric. Cada sortida estarà senyalitzada per mitjà d'un
aparell autònom d'emergència.
El nivell d'il·luminació mitjà en servei de la Sala de Màquines serà, com a mínim,
de 200 lux (amb uniformitat mitjana de 0,5). Les lluminàries i preses de corrent
tindran com a mínim un grau de protecció IP 55.
Quan la instal·lació elèctrica estigui a la intempèrie s'ha de tenir un grau de
protecció IP 55 segons la Norma UNE 20324.
Mesures no d´obligació compliment
Aquestes mesures consisteixen en la instal·lació de:
- Un sistema mecànic que garanteixi una adequada ventilació
- Un equip de detecció que, en cas de fuita de gas, activi un sistema que
tall de subministrament.
- Un sistema d'extracció que garanteixi l'evacuació d'una eventual fuita
de gas.
Les proves d'aquests equips s'han de fer, almenys, una vegada cada sis mesos.
Un cop revisada la normativa es projecte la sectorització.

4.2 Solució Adoptada
Es projecte el desmuntatge de la caldera per tal de baixar-la fins a nivell de la
pista. Això implica, la demolició del quarto existent, la col·locació de la caldera
en el seu lloc, refer el quarto, convertint-lo en una sala de caldera. Aquesta
sala tindrà les dimensions que indica en plànols. S´hi instal·larà un detector de
gas i es col·locarà a la porta la senyalització de sala de calderes.
Tant en el tub de retorns, com el de l´aportació d´aire calent es prolongaran tal
i com s´indica en plànols i s´hi col·locaran comportes tallafocs. Aquesta sala es
dotarà d´una reixa de ventilació de 1 metre per 0,7 metres que es col·locarà
en la façana lateral, per sobre el nivell de la l´altre sala de calderes.
Aquesta sala, tal i com s´indica en el plànol, tindrà una porta de doble fulla des
de la qual es podrà accedir per realitzar tasques de manteniment i control.
S´executarà annexa a la sala de calderes, un vestíbul d´independència, en el
qual s´hi desplaçarà en aquest la clau de tall del gas i la electrovàlvula. En
aquest vestíbul d’independència es col·locaran els comandaments i quadres
elèctrics que hi ha en el quarto actual de sota la caldera.
Tant la sala de calderes com el vestíbul d´independència, es projecta la seva
execució amb paret de gero arrebossada pels dos costats. El sostre es farà
amb biguetes pretesades de T12 amb bovedilles de formigó de 60 cm ampla *
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20cm llarg * 10cm de gruix amb els seus negatius i càmera de compressió de
4cm.

Característiques que tindrà la sala:

Justificació EI90
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Los grados de resistencia al fuego de muros y tabiques de ladrillo de una hoja,
sin revestir y enfoscados con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con
espesores mínimos de revestimientos de 1,5 cm , serán los siguientes:

RESISTENCIA AL FUEGO (RF)
Con ladrillo
hueco

Espesor de la fábrica (cm)

Sin revestir
la
cara
Enfos Por
expuesta
al
fuego
cado
Por las dos caras
Por
la
cara
Guarnecido expuesta al fuego
Por las dos caras

Con ladrillo
macizo y
perforado

4-6

8-10

11-12

11-12

20-24

No es
usual

No es
usual

No es
usual

180

240

15

60

90

180

240

30

90

120

180

240

60

120

180

240

240

90

180

240

240

240

Ventilació requerida
Tal com estableix la normativa RITE, és obligatori que les sales de màquines
disposin de mecanismes per renovar l'aire dels recintes. Aquesta ventilació
obligatòria es pot dur a terme de manera natural, ja sigui mitjançant connexió
a orificis o a conductes, o de manera forçada, és a dir, per mitjans mecànics.
Tant si s'opta per una ventilació natural com per una ventilació mecànica, els
orificis o reixes han d'estar separats, com a mínim, mig metre de qualsevol
obertura de ventilació situada en un altre recinte diferent. Per impedir
l'obturació de les obertures amb objectes estranys, aquestes s'han de protegir
amb aquesta finalitat. En tot cas, queda terminantment prohibit utilitzar preses
de ventilació que connectin amb altres recintes tancats.
Els orificis d'entrada d'aire han d'estar disposats de manera que la seva vora
superior estigui a una distància no superior a 50 cm del nivell del sòl. En el cas
de gasos més densos que l'aire, la vora inferior ha de situar a una distància no
superior a 15 cm per sobre d'aquest nivell.
Aquests orificis de distar, també, 50 cm de qualsevol altra obertura diferent de
l'entrada d'aire practicada al local tècnic.
Si s'utilitzen mitjans mecànics per subministrar l'aire de combustió i ventilació, el
cabal necessari ha de ser superior a l'obtingut mitjançant la fórmula següent:
Q = 10 × A + 2 × P
Q: cabal d'aire (m3 / h)
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A: superfície en planta de la sala de màquines (m2)
P: suma dels consums calorífics nominals (kW) dels generadors i / o equips de
cogeneració instal·lats a la sala de màquines
Ventilació superior dels locals
Les exigències que fixa la norma UNE 60601 per a la ventilació de superior dels
locals és la següent:
Els orificis d'evacuació de l'aire interior de la sala es situaran a la part superior
de la paret dels locals, directament o mitjançant conducte, de manera que la
distància de la seva vora inferior al sostre no superi els 30 cm.
L'evacuació de l'aire interior s'efectuarà només a través d'orificis o conductes
que comuniquin directament amb l'exterior.
La ventilació dels locals tècnics es pot realitzar per tir natural a través d'un
conducte construït amb materials incombustibles amb sortida a l'exterior, però
en cap cas mitjançant ventilació mecànica.
La secció del conducte d'evacuació de l'aire interior del local serà igual a la
meitat de la secció total dels conductes d'evacuació dels productes de la
combustió (mín. 250 cm2).
El conducte d'evacuació de l'aire interior de la sala discorrerà, en tot cas, en
sentit ascendent des de l'interior del local cap a l'exterior.
NO es disposa de les característiques de la caldera existent, per tant, es
dimensiona una reixa 1 metre de longitud per 0,7 metres d´amplada per fer
renovació: 25 renovacions/hora = ((1.97m*1.7m* 7m)*25) =586,07 m3
Comprovem que funcioni la reixa:
Àrea reixa: 1m*0.7m= 0.7m2
Valor mig cabal aire = 0.5m3/s
Compliment renovació aire necessària : 0,7*0.5*3600 = 1260m3
Es col·locarà la senyalització de Sala de màquines.

5.- Instal·lació de fals sostre al pavelló.
Es proposa la col·locació de fals sostre registrable de plaques de plaques
resistent als impactes i amb capacitat d’absorció acústica.
Les plaques de fals sostre projectades són de la casa Rockfon, model Boxer, o
similar de les mateixes característiques, format per panells de llana de roca
revestides en la seva cara vista de color blanc. Es col·locaran 8 plaques reixes
per tal de garantir la ventilació del fals sostre i evitar que la corrent d´aire
desplaci les plaques i un contravelo en la cara posterior dels panells.
Enmodulaciónde1200x600x40mm, suspenguts sobre perfilaria metàl·lica vista en
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color blancoT-24, format per perfils primaris de 3600mm col·locats cada 1200
mm i perfiles secundaris de 1200mm col·locats cada 600 mm. Remat perimetral
mitjançant perfil angular de 24x24mm. La fixació de plaques es farà mitjançant
clip de fixació ,segellat de plaques a perfilaria que es col·locarà en paral·lel de
la coberta inclinada i entre jàsseres.
Les plaques s´hauran de mecanitzar per permetre la col·locació de les boques
de calefacció, lluminàries, mecanismes de cistelles de bàsquet, altaveu, etc.
Tal i com es preveu en el capítol de la instal·lació de fals sostre, s´han de
col·locar les boques de la calefacció en les plaques de fals sostre garantint-ne
el seva bona col·locació i connexió al tub d´aportació d´aire calent.

6.- Adequació rampes d´accés als Wc´s i magatzems. Inclou
renovació del paviment del passadís.
Es projecte l´execució de la demolició de les rampes existents i execució de
noves rampes amb una pendent de 10% per tal de complir amb CTE :
SUA 1-4.3.1 Pendiente 1 a) las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles
tendrán una pendiente, como máximo, del 10% cuando su longitud en
proyección en planta sea menor que 3 m, del 8% cuando la dicha longitud sea
menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la
pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 2 La
pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles
será del 2%, como máximo.
Es col·locaran passamans als dos costats de la rampa i ha de complir CTE DB
SUA :
SUA 1-4.3.4 Pasamanos 2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible,
cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura
de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continúo en todo su recorrido
en ambos lados, incluidas las mesetas. Los bordes libres contarán con un
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo.
Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 3 El
pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas
[…] que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a
una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 4 El pasamanos será firme y fácil de
asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no
interferirá el paso continuo de la mano.
El paviment ha de complir amb la normativa vigent relativa a la resistència al
lliscament (Rd) o a la lliscament de la superfície. Aquesta exigència dependrà
del tipus d'activitat a desenvolupar sobre el mateix. A Espanya, el Codi tècnic
de l'edificació defineix el Pèndol de fricció UNE-ENV 12633: 2003 com a únic
mètode legalment exigible per a la determinació del valor de la resistència al
lliscament / relliscament dels paviments polits i sense polir. La normativa es recull
en l'apartat DB SUA-1 (Documents Bàsics per a Seguretat d'ús i accessibilitat:
Seguretat davant del risc de caigudes) del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació),
l'última revisió és de desembre de 2014.
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Segons el que indica l'apartat 12.1 Exigència bàsica SUA 1: Seguretat davant
del risc de caigudes, es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per la
qual cosa els sòls seran adequats per afavorir que les persones no rellisquin,
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. El Codi, amb la finalitat de limitar el risc de
lliscament, es refereix als sòls dels edificis o zones d'ús residencial, Públic,
Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i pública concurrència, excloses les
zones d'ocupació nul·la definides en l'annex SI A del DB SI. Es classifiquen, en
funció del seu valor de resistència al lliscament Rd, d'acord amb el que
estableix la següent taula:
Resistència al lliscament Segons risc de relliscament

(1) banys, cuines, piscines, cobertes ... S'inclouen els sòls de l'entorn de les
entrades als edificis des de l'espai exterior, excepte quan es tracti d'accessos
directes a habitatges o a zones d'ús restringit, així com les terrasses cobertes.
(2) En zones previstes per a usuaris descalços i en el fons dels vasos, en les zones
en què la profunditat no excedeixi de 1,50 m.
El paviment que es col·locarà a les rampes i al passadís serà a col·locar serà
Classe 2. També s’instal·laran passamans a cada costat de les dues rampes.

7.- Rehabilitació de l´entrada principal del pavelló.
L´accés al pavelló es realitza a través del vestíbul d´entrada. Aquest vestíbul es
vol renovar i donar-hi un aire més modern. Cal remarcar que es tracta d´un
espai de 39 m2 aproximadament, que és una zona de pas i que no queda
gaire espai lliure, per la qual cosa no dona possibilitat de fer modificacions.
Es proposa:
- substituir totes les portes d´accés i les portes d´entrada a la pista
32

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

-

la renovació de plafons d´informació
Incorporar nous elements decoratius.
Revestir les parets amb panells fenòlics fins a 2 metres d´alçada.

Portes de vidre. Hi ha portes considerades d´accés i d´evacuació. Les portes
seran de les dimensions que s´especifiquen els plànols.
Folrat Fenòlic. Amb panells fenòlics de fàcil neteja i nul·la porositat que
permeten sanejar fàcilment qualsevol superfície. Són antibacterians, anti grafit i
immunes a la humitat, la calor i el vapor d'aigua. Són ideals en llocs d'alt trànsit
de persones.
Com a elements decoratius, es deixa la partida a decisió de la propietat en el
període d´execució d´obra.

9.- Reparació façana principal. Pintura exterior del pavelló.
En la façana principal, es repicarà l´arrebossat del voladís i es farà de nou.
Les esquerdes es repararan, cosint-la amb rees de Ø 12 de 50 cm cada 15cm
d´alçada i es dissimularà mitjançant morter.
El forats al voltant dels baixants d´aigües de coberta i del tub de la sortida de
fums de la caldera es taparan.
La pintura només es contempla en la façana principal.

10.- Reparació gotera coberta del pavelló.
Es contempla una partida per la reparació de la gotera de la coberta. Inclou la
reparació i els mitjans necessaris com la instal·lació d´una línia de vida.
11.- Impermeabilització de la coberta de magatzems , Wc´s i passadís d´accés
als magatzems.

10.Pintura interior
Es pintarà totes les estances interiors del pavelló que no s´han especificat en
altres apartats, graderies parets laterals pavelló,...

11. Impermeabiliització
La proposta de projecte per la impermeabilització de la coberta és amb
IMPERMEABILITZACIÓ amb MEMBRANA de CAUTXÚ EPDM RubberGard LSFR de
FIRESTONE 1,1 mm COBERTES INVERTIDES.
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Geotèxtil de base
Subministrament i instal·lació flotant, sota la impermeabilització, de capa
separadora de fibres contínues de polipropilè 100%, resistència al punxonament
CBR 1200N, resistència a l'oxidació, resistència química segons EN14030,
resistència microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR SF-37 de DuPont o
equivalent. Solapament 20 cm.

Impermeabilització coberta invertida
Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant de cautxú
EPDM 100% vulcanitzat RubberGard LSFR de Firestone o equivalent de 1,1
mm de gruix constant, amb marcatge CE, certificat ISO 14001, emissions de
CO2 de 28,3 kg/m2, complint la UNE-EN 13956 i tot el sistema d'instal·lació
certificat pel DIT 554-R/17 i AVIS TECHNIQUE, prefabricada monocapa es
presenta en obra en grans mòduls o mantes sense unions (3,05 m; 6,10 m;
7,62m; 9,15 m; 12,20 m ó 15,25 m d'ample per 30,05 m de llarg). Col·locada
flotant sobre geotèxtil separador entre suport i làmina impermeabilitzant en els
paraments horitzontals i totalment adherida als paraments verticals dels
perímetres i punts singulars mitjançant adhesiu de suport del sistema (BA-2004,
BA-2012, BA-2012S ó SA-008max) s'inclou en aquesta partida la adhesió de 25
cm d'alçada a perímetres.
Les unions entre mòduls de la membrana a realitzar en obra s'efectuaran amb
cavalcament mínim de 100 mm prèvia imprimació "QuickPrime" i interposant
"Junta Ràpida Autoadhesiva de 75 mm" al llarg de tota l'àrea de solapament
provocant una unió química en fred. Inclou minves. (Detall E-LS-1).
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Ancoratge mecànic previ, a la base o al muret, de Banda Perimetral Armada
Autoadhesiva fixada mecànicament amb barra solera galvànica del sistema o
plaques de repartiment V-Plate de Firestone.
(Detall E-BT-1 fixació al muret o detall E-BT-2 fixació a la base).

Geotèxtil Separador
Subministrament i instal·lació flotant, sobre la impermeabilització, de capa
separadora de fibres contínues de polipropilè 100%, resistència al punxonament
CBR 1200N, resistència a l'oxidació, resistència química segons EN14030,
resistència microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR SF-37 de DuPont o
equivalent. Cavalcament 20 cm.
Punts Singulars
Baixants, xemeneies i cantonades exteriors portaran una Banda Autoadhesiva
FormFlash, per reforçar i emmotllar-se al punt singular, prèvia aplicació de la
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imprimació QuickPrime. Les vores vistes tallades del Formflash rebran cordó de
massilla Lap Sealant HS ó LS-009.

Geotèxtil filtre fins
Subministrament i instal·lació flotant de capa separadora, filtre de fins amb
mida de porus 175μ compost amb fibres contínues de polipropilè 100%,
resistència al punxonament CBR 800N, resistència a l'oxidació, resistència
química segons EN14030, resistència microbiològica segons EN12225,
tipus TYPAR SF- 27 de DuPont o equivalent. Solapament 20 cm.
Llast amb graves soltes (no transitable)
Subministrament i estesa de capa mínima de 5 cm de gruix amb grava de
palet de riera volumètrica 16/32, repercussió de 50 kg/m2

Coronació de muret perimetral amb cavalló d’obra (detall E-T-1)
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Fixació Perimetral Barra d'ancoratge final:
Fixació perimetral final de la membrana de cautxú EPDM mitjançant "Barra de
Ancoratge Final" del sistema en alumini de 2,5 cm d'ample per 3 m de llarg,
preperforat cada 10 cm, amb trencaaigües per sustentar segellat flexible de PU
(poliuretà), Lap Sealant HS o LS-009. (Detall E-T-4)
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Junta de Dilatació estructural
Tractament de junt de dilatació estructural mantenint en continuïtat la
membrana impermeable que s'introduirà dins de la junta formant un bucle fins
a tocar un fons. S'emplenarà l'espai amb material elàstic o cordó comprimible i
es fixarà la membrana mecànicament al suport als dos llavis de la junta amb
les barres de solera pre perforades amb cargols adequada al suport cada 300
mm entre centres. Cobrir les barres d'ancoratge solera amb una peça de
cautxú EPDM RubberGard LSFR de FIRESTONE de 1,1 mm que sobrepassi les
perforacions a cada costat un mínim de 10 cm fent servir usant Junta Ràpida
de 76 mm prèvia imprimació QuickPrime per tornar la estanquitat a la
membrana. (Veure detall E-E-3)
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12.- Adequació sala d´infermeria.
En les fitxes tècniques d´equipaments esportius del Consell Català de l´Esport,
de la Generalitat de Catalunya, en l´apartat de criteris funcionals especifica
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que la infermeria s´ha de dimensionar i equipar com a vestidor individual de
gran adaptació, amb vàter, dutxa, rentamans i llitera.
La proposta per l´adequació de la sala d´infermeria és:
Dotar-la de dutxa, inodor i lavabo amb repisa. Les parets s´enrajolaran fins a
una alçada de 2,1m. Es dotarà d´una llitera, un parell de cadires, un
dispensador de paper higiènic wc, un dispensador
paper mans, unes
escombraries i una farmaciola equipada.
13.- Millora de desguàs de la coberta del pavelló.
Es col·locarà un desaigua a cada lateral de la coberta que recollirà les
diferents boneres de la canal i es canalitzaran fins a la xarxa de clavegueram
sempre i quan es pugui. Aquest col·lector té la pendent cap els extrems
longitudinals del pavelló.

14.- Creació d´una sortida d´emergència a través del camp de futbol.
14.1-Justificació normativa
Document Bàsic Seguretat d'utilització i accessibilitat
SUA 1_Seguretat enfront al risc de caigudes
4. Escales d'ús general
GRAONS
Dimensionat amb una petjada de 30cm i una contrapetjada de 17.14cm
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- En trams rectes la petjada farà 28cm com a mínim, i la contrapetjada
farà 17.5cm (en zones d'ús públic sense ascensor com a alternativa).
-Petjada(H) i contrapetjada(C) compliran la relació: 54cm < 2C+H< 70

TRAMS
S'han dimensionat dos trams, ja que l'alçada és superior als 2.25m.
-Cada tram tindrà 3 graons com a mínim
-L'alçada màxima que pot salvar un tram es de 2.25m, en zones d'ús públic
i zones que no disposin d'ascensor com alternativa a l'escala.
REPLANS
S'ha disposat un replà ja que eren necessaris 2 trams
-Els replans tindran la mateixa amplada de l'escala i una longitud de 1m
com a mínim
PASSAMANS
S'han col·locat passamans a ambdues bandes, ja que l'ample és superior
a1.20m, i en una de les bandes aquest s'ha prolongat 30cm, ja que és de ús
públic.
-Quan l'ample lliure sigui superior a 1.20m, així com quan no es disposi
d'ascensor com alternativa es disposaran passamans a les dues bandes.
-En escales de zones de ús públic, que no disposin d'ascensor com
alternativa, el passamans es prolongarà 30cm als extrems, com a mínim
d'un costat.
BARRRERES DE PROTECCIÓ (Barana)
Barana de 90cm d'alçada, amb barres verticals separades 10cm entre eixos de
barres.
-Alçada: les barreres de protecció tindran com a mínim una alçada de
0.90m quan la diferencia de cota no excedeixi de 6m.
-No tingui obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10cm de
diàmetre. (distància entre barres verticals)

DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
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SI 3_Evacuació d'ocupants
DIMENSIONAT DE MEDIS D'EVACUACIÓ
S'ha dimensionat l'ample de 2.30 metres de l'escala en funció del número de
persones a evacuar: 954 persones
-Dimensionat d' escales en zones a l'aire lliure: Ample > persones/480
Ample>954/480=1.98 metres mínim d'amplada
15.- Col·locació panells absorbidors de soroll i impacte a la part baixa de les
grades i alta.
Es preveu la retirada dels panells absorbidors laterals existents i la col·locació de
nous i la col·locació de nous panells en els laterals de la pista.
El revestiment vertical per a correcció acústica, en dues parets longitudinals,
per sobre nivell butaques i sota de finestrals i zona actual, d'alçada entre
1200mm i 1800 mm. Es proposa els Panells Heradesign, model Heradesign Fine,
format per plaques de viruta de fusta barrejades amb magnesita, cargolades a
perfils metàl·lica galvanitzada i col·locant panell de llana mineral en tre perfils,
de 45 mm de gruix i 30 kg / m3 de densitat. Plaques en format de 1200x600x25
mm de espessor. En color natural i cantells rectes.
16.- Obertures al passadís d´accés al vestuari
Per tal de donar ventilació al passadís d´accés als vestidors es proposa
l´execució de quatre finestres oscil.lo batents de dimensions de 80 cm
d´amplada per 1,2 metres d´alçada.
17.- Elevador per a cadires de rodes
ÈS proposa la instal·lació d´una plataforma elevadora perquè les persones amb
mobilitat reduïda puguin accedir a les grades.
La plataforma s´elevarà 1,2 metres per tal de salvar el desnivell de les escales.
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Disposarà de clau per poder-la posar en marxa i botonera interior.
El seu acabat serà amb acer inoxidable.
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8.

COMPLIMENT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES

El planejament vigent en el municipi és el Pla General d’Ordenació Urbana de
Sentmenat, aprovat definitivament per la C.T.U.B. el 16/09/1998, que classifica
la finca com a sòl urbà.
La finca té una qualificació segons el planejament urbanístic actual de zona
de “Equipament”.
Les obres del PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ PARCIAL DEL PAVELLÓ ESPORTIU
DE CAN SORTS AL T.M DE SENTMENAT no suposen un augment del volum edificable
existent ni una variació de cap dels paràmetres urbanístics, ja que es centren
en remodelació d’aquest.

9.
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D´EDIFICACIÓ
D´OBLIGAT COMPLIMENT
9.1 Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi
tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del

12.03.10 i
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/1971 (BOE: 24/3/71)
Ley de Contratos del sector público
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)
Llei de l’Obra pública
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

9.2 REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici
Habitatge

Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns
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com a l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

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

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no
discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal

d’obres a
partir del 12.09.10).
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot
aplicar:
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal

d’obres a partir del 12.09.10).
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres
comencin
dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu
defecte,
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
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Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal

d’obres a
partir del 12.09.10).
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres
comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i,
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada
llicència, es pot aplicar:
CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
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Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

9.3 NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE
11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi
tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del

12.03.10 i
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres
comencin dintre
del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte,
en el
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
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CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden
VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76;
13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones
periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell
95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

9.4 Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Ordenances municipals

9.5 Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als
edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Ordenances municipals

9.6 Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

9.7 Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

9.8 Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE
11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

9.9 Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP

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

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

9.10 Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/200s fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció
de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció
periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

9.11 Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

9.12 Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99
(BOE
6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y
de
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de
las
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de
telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de
satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

9.13 Instal·lacions de protecció contra incendis
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE
11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

9.14 Instal·lacions de protección al llamp
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Control de qualitat
Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal

d’obres a
partir del 12.09.10).

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92
i
12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
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RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements
resistents components de sistemes
D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar de

marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització
administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008)
Residuos
Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002, de 8 febrer
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
de
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres.

Deroga els
Decrets D 201/1994 i D. 161/2001)
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres
comencin
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar:
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

Seguretat i salut en les obres de construcció
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010.
Ley de prevención de riesgos laborales
Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo en
materias de trabajos temporales en altura
RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/97
l’esmenta en
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O.
09/03/1971)
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06)
Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
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RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010.

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de
l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC: 7/10/92)

10.

COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC EDIFICACIÓ

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi
de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que
estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació.
Segons l’apartat 3 de l’article 2 del Codi Tècnic de l’Edificació, aquest
s’aplicarà de totes formes en obres d’ampliació, modificació, reforma o
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes siguin
compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, si s’escau, amb el grau de
protecció que puguin tenir els edificis afectats.

10.1. COMPLIMENT CTE DB-SUA
SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
L'objectiu del requisit bàsic “Seguretat d'Utilització” consisteix en reduir a límits
acceptables el risc que els usuaris pateixin danys immediats durant l'ús previst
dels edificis, com a conseqüència de les característiques del seu projecte,
construcció, ús i manteniment.
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i
utilitzaran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que
s'estableixen en els apartats següents.
El document bàsic “DB-SU Seguretat d'Utilització" especifica paràmetres
objectius i procediments el compliment assegura la satisfacció de les
exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del
requisit bàsic de seguretat d'utilització.
9.2.1

SUA 1 SEGURETAT FRONT AL RISC DE CAIGUDES
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Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per a això els sòls seran
adequats per afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la
mobilitat. Així mateix, es limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i
en escales i rampes, facilitant la neteja de els envidraments exteriors en
condicions de seguretat.
Relliscositat dels sòls
Per tal de limitar el risc de lliscament, els sòls dels edificis o zones d'ús residencial
públic, sanitari, docent, comercial, administratiu i pública concurrència,
excloses les zones d'ocupació nul·la definides a l'annex SI A del DB SI, tindran
una classe:
•
•

Zones interiors seques, pendent < 6% → classe 1
Zones interiors humides (banys i vestuaris), pendent < 6% → classe 2

Així mateix la resistència al lliscament Rd:
•
•

Classe 1 → 15 < Rd < 35
Classe 2 → 35 < Rd < 45

El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del
pèndol descrit en l'annex A de la norma UNE-ENV 12633:2003 emprant l'escala
C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà
representativa de les condicions més desfavorables de lliscament.
En el nostre cas el nou paviment de classe 2
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Discontinuïtat del paviment
Les condicions que ha de complir un sòl pel que fa a discontinuïtats, per limitar
el risc de caigudes com a conseqüència de relliscada o d'ensopegades, són:
• No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements
sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per
exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del paviment
més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares
enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un
angle amb el paviment que excedeixi de 45 º.
• Els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent
que no excedeixi el 25%
• En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions
o buits pels quals pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre.
Quan es disposin barreres per delimitar zones de circulació, tindran una alçada
de 800 mm com a mínim.
En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos consecutius,
excepte en els casos següents:
•
•
•
•

en zones d'ús restringit;
a les zones comunes dels edificis d'ús residencial habitatge;
en els accessos i en les sortides dels edificis;
en l'accés a una estrada o escenari.

En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari accessible, el o els
esglaons no podran disposar en el mateix.

Desnivells
• Protecció dels desnivells
Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en
els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres,
etc. amb una diferència de cota més gran que 55 cm, excepte quan la
disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui
incompatible amb l'ús previst.
A les zones d'ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que
no excedeixin 55 cm i que siguin susceptibles de causar caigudes, mitjançant
diferenciació visual i tàctil. la diferenciació començarà a 25 cm de la vora,
com a mínim.
Graderies en descens des d'una zona de circulació
Quan es disposi una graderia en descens des d'una zona de circulació tot i que
el desnivell de la primera graderia sigui inferior a 55 cm caldrà disposar barrera
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de protecció a menys que la superfície inferior d'aquest primer desnivell tingui
una profunditat suficient perquè no hi hagi el risc que una persona que
caigui accidentalment des de la zona de circulació torni a caure des
d'aquesta superfície (p.ex. 1 m)
Ja que les escales són un mitjà per salvar un desnivell, no se'ls aplica la condició
establerta en el paràgraf anterior.

• Característiques de les barreres de protecció
Alçada
Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la
diferència de cota que protegeixen no excedeixi de 6 m i de 1,10 m en la resta
dels casos, excepte en el cas de buits d'escales d'amplària menor que 40 cm,
en què la barrera tindrà una alçada de 0,90 m, com a mínim (vegeu figura 3.1).
L'alçada es mesurarà verticalment des del nivell de sòl o, en el cas d'escales,
des de la línia d'inclinació definida pels vèrtexs dels esglaons, fins al límit superior
de la barrera.
Resistència
Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per a
resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SEAE, en funció de la zona en que es trobin.
Característiques constructives
A tot arreu dels edificis d'ús residencial habitatge o d'escoles infantils, així com
en les zones d'ús públic dels establiments d'ús comercial o d'ús pública
concurrència, les barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes,
han d'estar dissenyades de manera que:
a. No puguin ser fàcilment escalades pels nens, per a això:
•
•

En l'altura compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del sòl o sobre la
línia d'inclinació d'una escala no existiran punts de suport, inclosos sortints
sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sortint.
En l'altura compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sòl no existiran
sortints que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de
15 cm de fons.
Escalabilitat de les barreres de protecció
El risc considerat és la possibilitat que nens menors de 6 anys puguin
escalar la barana i caure a un altre costat. Aquestes mesures s'han
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d'aplicar allà on sigui previsible la presència de nens menors de 6 anys
sense un control continu. En aquest sentit, és evident que els habitatges
o les escoles infantils són zones de risc, així com les zones públiques dels
usos Comercial i pública concurrència. Tot i que la presència de
nens pot donar-se en gairebé qualsevol ús, és previsible un major control
d'ells en zones no destinades a ells com poden ser oficines, hospitals, etc.
Les anteriors condicions són igualment aplicables a aquells elements fixos
previstos en el projecte que, encara que no formin part de la barrera de
protecció pròpiament dita, tinguin un grau tal de proximitat a
ella que suposin el mateix risc d'escalabilitat que si formessin part de la
barrera, com és el cas de alguns tipus de radiadors, fancoils, etc.
Les condicions indicades en aquest apartat suposen una alçada normal
de la barrera de protecció. el paràmetre crític és la distància entre els
punts de suport i la part superior de la barrera, de manera que si l'alçada
de la barrera és superior al que exigeix podrien plantejar solucions que
suposin la mateixa protecció davant a la caiguda encara que tinguin
punts de suport en les zones indicades.
b. No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm
de diàmetre, exceptuant-se les obertures triangulars que formen l'estesa i
la contrapetja dels esglaons amb el límit inferior de la barana, sempre
que la distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no
excedeixi de 5 cm (vegeu figura 3.2).

Les barreres de protecció situades en zones d'ús públic en edificis o
establiments d'usos diferents als esmentats anteriorment únicament
necessitaran complir la condició b) anterior, considerant per a ella una
esfera de 15 cm de diàmetre.
Obertures en barreres de protecció
Les exigències per a les obertures en barreres de protecció estan
relacionades amb els següents riscos:
o

o

el diàmetre menor a 10 cm està relacionat amb la possibilitat que
un nen de menys de 6 anys (jugant) pugui introduir el seu cap i
aquesta quedi atrapada.
el diàmetre de 15 cm no contempla el risc anterior, entenent que
el nen està vigilat, sinó únicament la possibilitat que un usuari
pugui travessar la barrera i caure pel desnivell.

En el nostre cas, tot que hi ha desnivells i graderies, no s’actua sobre cap
element constructiu que requereixi el compliment del DB, si bé, la instal·lació
disposa dels elements de protecció requerits.
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Rampes
Rampes d'evacuació
Els elements d'evacuació que s'utilitzin únicament en cas d'emergència tenen
el caràcter d'ús públic o privat, general o restringit que tingui la zona a la qual
serveixen, pel que han de complir les condicions aplicables a aquesta zona.
Els itineraris el pendent excedeixi el 4% es consideren rampa a efectes d'aquest
DB-SUA, i compliran el que s'estableix en els apartats que figuren a continuació,
excepte els d'ús restringit i els de circulació de vehicles en aparcaments que
també estiguin previstes per a la circulació
de persones. Aquestes últimes han de satisfer la pendent màxima que
s'estableix per a elles en l'apartat 4.3.1 següent, així com les condicions de la
Secció SUA 7.
Pendent
Les rampes tindran un pendent del 12%, com a màxim, excepte:
a. les que pertanyin a itineraris accessibles, la pendent serà, com a màxim,
del 10% quan la seva longitud sigui menor que 3 m, del 8% quan la
longitud sigui inferior a 6 m i del 6% en el resta dels casos. Si la rampa és
corba, el pendent longitudinal màxima es mesurarà en el costat més
desfavorable.
La longitud dels trams de les rampes ha de mesurar-se en projecció
horitzontal.
b. les de circulació de vehicles en aparcaments que també estiguin
previstes per a la circulació de persones, i no pertanyin a un itinerari
accessible, el pendent serà, com a màxim, de l' 16%.
El pendent transversal de les rampes que pertanyin a itineraris accessibles serà
del 2%, com màxim.
Trams
Els trams tindran una longitud de 15 m com a màxim, excepte si la rampa
pertany a itineraris accessibles, en aquest cas la longitud del tram serà de 9 m,
com a màxim, així com en les d'aparcaments previstes per a circulació de
vehicles i de persones, en les quals no es limita la longitud
dels trams. L'amplada útil es determinarà d'acord amb les exigències
d'evacuació establertes en l'apartat 4 de la secció SI 3 del DB-SI i serà, com a
mínim, la indicada per escales a la taula 4.1.
L'amplada de la rampa estarà lliure d'obstacles. L'amplada mínima útil es
mesurarà entre parets o barreres de protecció, sense descomptar l'espai
ocupat pels passamans, sempre que aquests no sobresurtin més de 12 cm de la
paret o barrera de protecció.
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Si la rampa pertany a un itinerari accessible els trams seran rectes o amb un
radi de curvatura d'almenys 30 m i d'una amplada de 1,20 m, com a mínim. Així
mateix, han de disposar d'una superfície horitzontal al principi i al final del tram
amb una longitud de 1,20 m en la direcció de la rampa, com a mínim.
Replans
Els replans disposats entre els trams d'una rampa amb la mateixa direcció
tindran almenys la amplada de la rampa i una longitud, mesura en el seu eix,
de 1,50 m com a mínim.
Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l'amplada de la rampa no
es reduirà al llarg de l'altiplà. La zona delimitada per aquesta amplada estarà
lliure d'obstacles i sobre ella no escombrarà el gir d'obertura de cap porta,
excepte les de zones d'ocupació nul·la definides en l'annex SI A del DB SI.
No hi haurà passadissos d'amplada inferior a 1,20 m ni portes situats a menys de
40 cm de distància del arrencada d'un tram. Si la rampa pertany a un itinerari
accessible, aquesta distància serà de 1,50 m com a mínim.
En el nostre cas, si que actuem sobre les rampes, reduint la seva pendent al
12%.
Passamans
Les rampes que salvin una diferència d'altura de més de 550 mm i el pendent
sigui major o igual que el 6%, han de disposar d'un passamans continu almenys
en un costat.
Les rampes que pertanyin a un itinerari accessible, el pendent sigui major o
igual que el 6% i salvin una diferència d'altura de més de 18,5 cm, han de
disposar de passamans continu en tot el seu recorregut, inclòs altiplans, en
ambdós costats. Així mateix, les vores lliures comptaran amb un sòcol o
element de protecció lateral de 10 cm d'alçada, com a mínim. Quan la
longitud del tram excedeixi de 3 m, el passamans durarà horitzontalment
almenys 30 cm en els extrems, en ambdós costats.
El passamans estarà a una altura compresa entre 90 i 110 cm. Les rampes
situades en escoles infantils i en centres d'ensenyament primari, així com les que
pertanyen a un itinerari accessible, disposaran d'un altre passamans a una
altura compresa entre 65 i 75 cm.
El passamans serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del parament almenys 4
cm i el seu sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà.
En el nostre cas, es col·locaran passamans en les rampes que es modifiquen.
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11.

AMIDAMENTS, QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST
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Amidaments

Projecte de remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts

Data: 25/07/19

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

UA

PRESSUPOST CAN SORTS
WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ
DEMOLICIONS

Partida justificada per la demolició de les cambres higièniques existents amb mitjans manuals. Inclou retirada de
tabiqueria,portes, inodors, wc´s, urinaris, rajoles terra existent…. Inclou retirada, càrrega i transport a l´abocador
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

F9Z1U010

01
01
02

F222142B

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

m

F227500F

m

F9365G11

m3

FD7FAJ35

m

FD7FAJ36

m

FD7FAJ37

m

35,000

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 250mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris
per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
AMIDAMENT DIRECTE

7

20,000

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris
per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
AMIDAMENT DIRECTE

6

51,190

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i amb acabat reglejat.

AMIDAMENT DIRECTE
5

51,190

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM.

AMIDAMENT DIRECTE
4

107,980

Excav.rasa/pou,h<=1,6 m amb mitjans manuals . Inclou càrrega, transport i dipòsit abocador.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST CAN SORTS
WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ
INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

1

DESCRIPCIÓ

RELEMENTTL01 u

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Pàg.:

24,000

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 110mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris
per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
AMIDAMENT DIRECTE

34,000

EUR
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AMIDAMENTS
8

FD7FAJ38

m

RELEMENTTL02 m

RELEMENTTL03 pa

NUM. CODI
1

2

01
01
03

3

UA

PRESSUPOST CAN SORTS
WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ
INSTAL.LACIÓ AIGUA

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions amb mitjans manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a
l´abocador

u

AMIDAMENT DIRECTE

65,000

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

Cala p/localitzar servei

RELEMENTTL69 m

Subministre i instal.lació de clau de tall plom-abs fins a Ø 25mm. Incloutreballs i material necessari.
AMIDAMENT DIRECTE

4

RELEMENTTL70 m

RELEMENTTL71 m

NUM. CODI

01
01
04

UA

1,000

Partida justificada a disposició de la DF o propietat per elemenrts de control
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

3,000

Partida justificada per la instal.lació d´aigua en les cambres higièniques i infermeria . Inclou l´execució amb tuberia
multuicapa PERT-AL-PERT i tots els accessoris necessaris per fer arribar aigua a tots els wc´s, orinaris i inodors.
Materials
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

DESCRIPCIÓ

RELEMENTTL02 m

L169C511

35,000

Partida justificada per la connexió en el col.lector principal que pasa per l´aparcament. Inclou també refer els elements de
pavimentació.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

20,000

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions amb mitjans manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a
l´abocador
AMIDAMENT DIRECTE

10

2

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 50mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris
per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
AMIDAMENT DIRECTE

9

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST CAN SORTS
WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ
INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS
1

2

3

4

RELEMENTTL02 m

L169C511

1

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Partida pel subministre de material

01
01
05

RELEMENTTL80 m2

65,000

Partida justificada per l´execució de la instal.lació elèctrica. Inclou el subministre i instal.lació de lluminàries tipus led, a
determinar per la propietat amb sensors de presencia, els mecanismes de protecció necessàris de la instal.lació en
cambres humides, 3 endolls per càmara higiènica i infermeria, .... etc

RELEMENTTL76 m

UA

AMIDAMENT DIRECTE
Cala p/localitzar servei

RELEMENTTL75 m

NUM. CODI

PRESSUPOST CAN SORTS
WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ
PALETERIA I ACCESSORIS

DESCRIPCIÓ
M2. d'envà d'extradossat de façana mitjançant envà ceràmic de 7 cm de gruix rejuntat amb morter i ataconat amb guix en
part superior a forjat
AMIDAMENT DIRECTE

2

RELEMENTTL81 m2

RELEMENTTL82 m2

RELEMENTTL83 u

RELEMENTTL84 m

54,000

Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian ´´ROCA´´, color blanc, de 370x645x790 mm, amb
cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda.
AMIDAMENT DIRECTE

5

105,600

M2. Enrajolat de rajola de porcelanato (preu del material 25 euros / m2), per a banys en format comercial, rebut amb
morter de ciment i sorra de riu 1/6, i / llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat i neteja, s / NTE-RSB-7.
AMIDAMENT DIRECTE

4

45,600

M2. Enrajolat amb plaqueta de gres porcelànic (preu del material 20 euros / m2), en format comercial, rebut amb morter
de ciment cola, i / peces especials, formació de biaixos, rejuntat, neteja i p.p. de costos
AMIDAMENT DIRECTE

3

3

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions amb mitjans manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a
l´abocador

u

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Pàg.:

8,000

Lavabo de porcellana sanitària mural, model Diverta ´´ROCA´´, color blanc, de 750x440 mm, equipat amb aixetes
monocomandament de lleixa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l / min, acabat cromat, model
Thesis, i desguàs, acabat crom amb sifó corb
AMIDAMENT DIRECTE

7,000

EUR
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AMIDAMENTS
6

RELEMENTTL85 u

RELEMENTTL86 m

RELEMENTTL87 u

RELEMENTTL88 u

RELEMENTTL89 u

RELEMENTTL90 m

RELEMENTTL91 u

RELEMENTTL92 m

RELEMENTTL93 m

RELEMENTTL94 u

1,000

Subministre i instal.lació de porta-rotlles de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris clar, de 312 mm de diàmetre i
120 mm d'ample, per un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre màxim, de 400 m de longitud, per a mandri de 45 mm,
tancament mitjançant pany i clau.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA

7,000

Mesa de exploración de 3 cuerpos con cabecero y piecero regulables en altura. La camilla presenta tres tipos de
acabados de acero: pintado, cromado e inoxidable. La tapicería de color negro es de Skay
AMIDAMENT DIRECTE

15

4,000

Repisa marmol de 1,5 cm de gruix mínim para lavabo
AMIDAMENT DIRECTE

14

4,000

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 rpm, potència màxima de 12 W, cabal de
descàrrega lliure 120 m³ / h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94
mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Fins i tot accessoris, elements de
fixació i tub de sortida .Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

13

1,000

Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN acabat vaig
fumar, polsador d'ABS gris i tapa d'acer inoxidable.
AMIDAMENT DIRECTE

12

3,000

Subministre i col.locació de canviador de bebes de paret horitzontal
AMIDAMENT DIRECTE

11

10,000

Eixugamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l / s, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb
acabat brillant, polsador amb 35 segons de temporització.
AMIDAMENT DIRECTE

10

5,000

Porta 80x210 bastiment de base d'58x45, revestit amb batidero DM, rexapat amb FAIG VAPORITZAT de 60x30,
tapajunts de 80x10, fulla plana semimaciza xapada HAGI VAP., De 35 mm de gruix, xapats 2 cants, ferramentes, perns
de llautó, maneta Tesa 4B o similar color plata mat, col·locació i lacat en blanc. Inclou feines per adaptació obertura i
col.locació de pany si s´escau.
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , fixat mecànicament al parament.
AMIDAMENT DIRECTE

8

4

Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit.
AMIDAMENT DIRECTE

7

Pàg.:

01

8,000

PRESSUPOST CAN SORTS
EUR
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AMIDAMENTS
02

CAPÍTOL
NUM. CODI
1

UA

DESCRIPCIÓ

RELEMENTRS11 m2

Demolicions dels tabics interior amb mitjants manuals. Inclou retirada de la runa, càrrega, cànon i transport.

RELEMENTRS12 m2

RELEMENTRS13 pa

RELEMENTRS14 m2

RELEMENTRS15 u

RELEMENTRS16 u

NUM. CODI

01
03

1

UA

RELEMENTRS01 u

RELEMENTRS02 u

DESCRIPCIÓ
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en biga PN16 de 2,2

RELEMENTRS03 u

RELEMENTRS04 u

16,000

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en pilar PN20 de fins a 9 metres d´alçada a tres
cares
AMIDAMENT DIRECTE

4

6,000

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en pilar PN22 de fins a 9 metres d´alçada a tres
cares
AMIDAMENT DIRECTE

3

12,000

PRESSUPOST CAN SORTS
INNIFUGACIÓ ESTRUCTURA PAVELLÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

16,000

Reixa de ventil.lació de les dimensions de l´obertura actual del magatzem.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

709,790

Lacat de les portes de fusta existents en color que determini la propietat o la DF. Inclou lacat dels marcs.
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paraments verticals i horitzontals, rentable dues
mans, i / polit i empastat. Inclou part proporcional de neteja.
AMIDAMENT DIRECTE

5

200,000

Partida alçada justificada per les ajudes de buidat dels magatzems.
AMIDAMENT DIRECTE

4

35,000

Reparació de parets o sostres amb enguixat o bé arrebossat segons estat actual. Fins a un ma`xim de 150 m2
AMIDAMENT DIRECTE

3

5

MAGATZEMS. ACONDICIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

4,000

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en pilar PN14 de fins a 9 metres d´alçada a
quatre cares

EUR

Projecte de remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts

Data: 25/07/19

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
5

RELEMENTRS05 u

RELEMENTRS06 pa

RELEMENTRS07 pa

RELEMENTRS08 pa

RELEMENTRS09 pa

RELEMENTRS10 pa

NUM. CODI

01
04

1

UA

RELEMENTRM80pa

RELEMENTRM81m

RELEMENTRM82m2

1,000

DESCRIPCIÓ
Partida per demolició de la cambra existent. Inclou càrrega, transport i cànon abocador. També desmontatge de la
caldera per posterior recol.locació.
1,000

Tall amb radial de llossa de formigó fins a 30 cm de gruix.
AMIDAMENT DIRECTE

3

0,000

PRESSUPOST CAN SORTS
SECTORITZACIÓ CALDERA INTERIOR PAVELLÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

1.449,000

Partida alçada justificada per plataforma elevadora per dur a terme els treballs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

8,000

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción
al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos.
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Aislamiento térmico por el interior en cubierta, formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 20 mm de
espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección
mecánica.
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en jàsseres de 50 metres de llarg per 3 metres
d´alt
AMIDAMENT DIRECTE

8

4,000

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en2 bigues de 14cm X 14 cm y de 100 metres de
llarg a tres cares
AMIDAMENT DIRECTE

7

6

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90,1 biga de 30cm X 10 metres
AMIDAMENT DIRECTE

6

Pàg.:

6,000

Demolició de llossa de formigó de fins a 30 cm de profunditat i 30 cm d´amplada. Inclou retirada, càrrega , transport i
cànon d´abocador
AMIDAMENT DIRECTE

16,000

EUR
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AMIDAMENTS
4

RELEMENTRM83m2

RELEMENTRM86u

13,000

Subministre i col.locació de porta per a sala de màquines de doble fulla de 80 E2 30-C5. Totalment instal.lada i provada.
AMIDAMENT DIRECTE

6

RELEMENTRM87u

RELEMENTRM88pa

RELEMENTRM89m2

RELEMENTRM90pa

RELEMENTRM91pa

12

RELEMENTRM92pa

NUM. CODI

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Subministre i instal.lació de detector de gas

01
05

UA

1,000

Desplaçament de la clau de pas de gas i electrovàlvula

RELEMENTRM93pa

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Legalització clima. Inclou la redacció del projecte i la inspecció de la ECA. .
AMIDAMENT DIRECTE

11

8,000

Partida per la col.locació de la caldera s/ plànol projecte, subministre i col.locació de comportes tallafocs , allargament de
tubs de sortida de fums, d´aportació i sortida d´aire. Totalment instal.lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Forjat amb biguetes pretesades de T12 amb bovedilles de formigó de 60 cm ampla * 20cm llarg * 10cm de gruix amb els
seus negatius i càmera de compressió de 4cm.
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Partida integra per la senyalització de la sala de calderes i vies d´evacuació
AMIDAMENT DIRECTE

8

2,000

Subministre i instal.lació de reixa de ventilació de 1 metre de longitud per 0,7 metres d´alt.
AMIDAMENT DIRECTE

7

7

m2. Pared de 15cm.Fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó calat de 24x12x7 cm., Assegut amb morter de ciment CEM II /
A-P 32,5 R i sorra de riu 1/6 (M-80) per a posterior terminació, i / p.p. de ruptures, replanteig, aplomat i anivellació segons
NTE-FFL i MV-201 inclosos la col·locació de bastiments de base. Alçada bimbel sobre forjat: 1m. Primeres dues filades
full de cant per a lliurament mitja canya. Inclou lligada amb parets laterals amb reas en forma de L de 0,4m*0,4m cada
30cm d´alçada
AMIDAMENT DIRECTE

5

Pàg.:

PRESSUPOST CAN SORTS
INSTAL.LACIÓ FALS SOSTRE I PANELLS ABSORVIDORS SOR

DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS
1

RELEMENTRM68m2

RELEMENTRM69pa

1.449,000

Retirada panells absorbidors existents. Inclou mà d´obra i càrrega, transport i cànon d´abocament
AMIDAMENT DIRECTE

3

RELEMENTRM70m2

1,000

m2 subministre i col.locació revestiment vertical per a correcció acústica, en dues parets
AMIDAMENT DIRECTE

4

RELEMENTRM71pa

182,400

Partida alçada a disposició DO per imprevsitos en el fasls sostre
AMIDAMENT DIRECTE

5

RELEMENTRM72pa

NUM. CODI
1

F2194XK1

01
06

UA

DESCRIPCIÓ

m2

m2.Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i cànon d´abocador. El preu
inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

RELEMENTRM64m2

RELEMENTRM65m2

F9DLM860

m2

10,200

Repas de la rampa amb formigó HM20, inclou armat que la DO sol.liciti
AMIDAMENT DIRECTE

4

94,890

Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i rampes, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip
de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i cànon d´abocador..
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST CAN SORTS
ADEQUACIÓ DE RAMPES D´ACCÉS WC´S I MAGATZEMS. PAVI

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Partida alçada justificada per a dues plataformes elevadores per dur a terme els treballs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

8

Suministre i colocació de fals sostre Rockfon, modeloBoxer,format per panells de llana de roca revestits amb caravista
per un velo blanc reforzat amb reixa, i un contravel en la cara posterior dels panells. Enmodulació de1200x600x40mm.
suspesos sobre perfilería metálica vista en color blancoT-24, format per perfils primaris de 3600mm colocats cada
1200mm,
i
perfils
secundaris
de
1200mm
colocats
cada
600mm.
Remateperimetralmedianteperfilangularde24x24mm.Fixació de plaques mitjantçant clip de fixació, segejat de plaques a
perfileria.colocats en paral.lel o a la coberta inclinada i colocats entre jásseres, per preservar els mecanismes de les
cistelles de bàsquet.
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

10,200

Solat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, estil marbre ´´TAU CERÁMICA´´, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, 10x10 cm, per ús interior, amb resistència al lliscament tipus 2, segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment
millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat T100 Super ´´TAU CERÁMICA´´, i rejuntades con morter
tècnic acolorit superfí tipus CG, Line Fix, color blanc, per a junt d'entre 1,5 i 3 mm.
AMIDAMENT DIRECTE

94,890

EUR
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AMIDAMENTS
5

RELEMENTRM66m2

RELEMENTRM67u

NUM. CODI
1

F2194XK1

01
07

F9DLM860

UA

DESCRIPCIÓ

m2

m2.Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i cànon d´abocador. El preu
inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

m2

RELEMENTRM57m2

RELEMENTRM58u

RELEMENTRM59u

RELEMENTRM60u

RELEMENTRM61u

3,000

Porta de 1,8 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6 transparent amb cantell arenat i punta
normal. Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

7

2,000

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6 transparent amb cantell arenat i punta
normal. Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

6

28,840

Subministre i col.locació de dues plantes de fins a 50cm de diàmetre i 2 metres d´alçada segons petició propietat
AMIDAMENT DIRECTE

5

41,000

Revestiment amb tauler contraxapat fenòlic de 10 mm de gruix, amb la cara vista revestida amb xapa de fusta de roure,
cargolat al parament vertical.
AMIDAMENT DIRECTE

4

41,000

Solat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, estil marbre ´´TAU CERÁMICA´´, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, 10x10 cm, per ús interior, amb resistència al lliscament tipus 2, segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment
millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat T100 Super ´´TAU CERÁMICA´´, i rejuntades con morter
tècnic acolorit superfí tipus CG, Line Fix, color blanc, per a junt d'entre 1,5 i 3 mm.
AMIDAMENT DIRECTE

3

4,000

PRESSUPOST CAN SORTS
REHABILITACIÓ ENTRADA PRINCIPAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

4,000

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro,
con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de
acero.Totalment instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

9

m² Entramat autoportant de plaques de guix laminat.Envà senzill (15 + 48 + 15) / 600 (48) (2 normal) amb plaques de guix
laminat, , format per una estructura simple, amb disposició normal ´´N´´ dels muntants; 78 mm de gruix total.
AMIDAMENT DIRECTE

6

Pàg.:

2,000

Retirada de porta existent, adequació del forat a les noves finestres. Inclou càrrega, transport i cànon d´abocament.
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

EUR
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AMIDAMENTS
8

RELEMENTRM62pa

RELEMENTRM63u

NUM. CODI
1

01
08

UA

DESCRIPCIÓ

RELEMENTRM51pa

Partida per la reparació d´esquerdes s/ memòria projecte, tapat de forats a la façana. Inclou la maquinària i medis
necessaris per fer els treballs en alçada.

RELEMENTRM52m2

RELEMENTRM53m2

RELEMENTRM55m2

NUM. CODI
1

01
09

UA

PRESSUPOST CAN SORTS
PINTURA INTERIOR

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paraments verticals i horitzontals, rentable dues
mans, i / polit i empastat. Inclou part proporcional de neteja.
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

01
10

UA

315,060

DESCRIPCIÓ

RELEMENTRM50m2

OBRA
CAPÍTOL

41,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat.Inclou la maquinària i medis necessaris per fer els treballs en alçada.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

41,000

Reparació del voladís amb morter de reparació sika i posterior rebocat, Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Repicat voladís.Repicat superficial fins a 4 cm de profunditat de reboc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, transport i cànon d´abocament. Inclou la maquinària i medis necessaris per fer els treballs en
alçada.
AMIDAMENT DIRECTE

3

4,000

PRESSUPOST CAN SORTS
REHABILITACIÓ FAÇANA PRINCIPAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

10

Partida per la retirada dels plafons informatius actuals i reposició per uns de nous s/ criteri de la propietat.
AMIDAMENT DIRECTE

9

Pàg.:

1.179,850

PRESSUPOST CAN SORTS
REPARACIÓ GOTERA PAVELLÓ

DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS
1

RELEMENTRM40u

RELEMENTRM41m

RELEMENTRM42u

RELEMENTRM43u

6

RELEMENTRM44pa

NUM. CODI
1

GBA31156

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Certificarció línea de vida definitiva per ECA

01
11

PRESSUPOST CAN SORTS
IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Desmuntatge dels elements de la coberta, acopiat en un lloc on es designi durant l´execució de les obres, protecció
d´aquestes i posterior recol.locació. Tot provat i en funcionament
AMIDAMENT DIRECTE

2

RELEMENTRM30m2

RELEMENTRM31m2

1,000

Neteja de la superficie de la coberta a impermeabilitzar.
AMIDAMENT DIRECTE

3

3,000

Partida per la revisió de la coberta i reparació de la gotera

RELEMENTRM45u

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1
AMIDAMENT DIRECTE

5

52,000

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements
protectors, segons UNE_EN 795/A1
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclou certificat
AMIDAMENT DIRECTE

3

11

Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1. Inclou el subministre i muntatge
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

385,610

Subministrament i instal·lació flotant, sota la impermeabilització, de capa separadora de fibres contínues de polipropilè
100%, resistència al punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació, resistència química segons EN14030, resistència
microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR SF-37 de DuPont o equivalent. Solapament 20 cm.
AMIDAMENT DIRECTE

385,610

EUR
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AMIDAMENTS
4

RELEMENTRM32m2

Pàg.:

Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant de cautxú EPDM 100% vulcanitzat RubberGard LSFR de
Firestone o equivalent de 1,1 mm de gruix constant, amb marcatge CE, certificat ISO 14001, emissions de CO2 de 28,3
kg/m2, complint la UNE-EN 13956 i tot el sistema d'instal·lació certificat pel DIT 554-R/17 i AVIS TECHNIQUE,
prefabricada monocapa es presenta en obra en grans mòduls o mantes sense unions (3,05 m; 6,10 m; 7,62m; 9,15 m;
12,20 m ó 15,25 m d'ample per 30,05 m de llarg). Col·locada flotant sobre geotèxtil separador entre suport i làmina
impermeabilitzant en els paraments horitzontals i totalment adherida als paraments verticals dels perímetres i punts
singulars mitjançant adhesiu de suport del sistema (BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó SA-008max) s'inclou en aquesta
partida la adhesió de 25 cm d'alçada a perímetres.
Les unions entre mòduls de la membrana a realitzar en obra s'efectuaran amb cavalcament mínim de 100 mm prèvia
imprimació ´´QuickPrime´´ i interposant ´´Junta Ràpida Autoadhesiva de 75 mm´´ al llarg de tota l'àrea de solapament
provocant una unió química en fred. Inclou minves. (Detall E-LS-1).
AMIDAMENT DIRECTE

5

RELEMENTRM33m

Tipus

253.96

[C]

[D]

[E]

[F]

253,960

RELEMENTRM34m2

RELEMENTRM35m

RELEMENTRM36m3

NUM. CODI
1

F9Z1U010

01
12

R2194JJ1

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

m2

253,960

27,450

PRESSUPOST CAN SORTS
ESCALA SORTIDA EMERGÈNCIA

AMIDAMENT DIRECTE
2

385,610

Subministrament i estesa de capa mínima de 5 cm de gruix amb grava de palet de riera volumètrica 16/32, repercussió de
50 kg/m2
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

253,960

Fixació perimetral final de la membrana de cautxú EPDM mitjançant ´´Barra de Ancoratge Final´´ del sistema en alumini
de 2,5 cm d'ample per 3 m de llarg, preperforat cada 10 cm, amb trencaaigües per sustentar segellat flexible de PU
(poliuretà), Lap Sealant HS o LS-009. (Detall E-T-4)
AMIDAMENT DIRECTE

8

Fórmula

Subministrament i instal·lació flotant, sobre la impermeabilització, de capa separadora de fibres contínues de polipropilè
100%, resistència al punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació, resistència química segons EN14030, resistència
microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR SF-37 de DuPont o equivalent. Cavalcament 20 cm.
AMIDAMENT DIRECTE

7

TOTAL

253,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

385,610

Ancoratge mecànic previ, a la base o al muret, de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fixada mecànicament amb
barra solera galvànica del sistema o plaques de repartiment V-Plate de Firestone.
(Detall E-BT-1 fixació al muret o detall E-BT-2 fixació a la base).

Num. Text
1

12

30,800

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
AMIDAMENT DIRECTE

7,160

EUR
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AMIDAMENTS
3

R21142A

m3

RELEMENTRMP9m3

RELEMENTRM10m2

7

8

9

10

11

12

RELEMENTRM11m2

RELEMENTRM13m2

RELEMENTRM14u

RELEMENTRM15u

RELEMENTRM16m2

RELEMENTRM17u

RELEMENTRM18m

RELEMENTRM19pa

AMIDAMENT DIRECTE

2,690

AMIDAMENT DIRECTE

15,610

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

AMIDAMENT DIRECTE

12,000

AMIDAMENT DIRECTE

15,610

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Mur de càrrega de fàbrica de maó ceràmic

Connectors Ø12 retacats amb resina epoxi

Connectors Ø16 retacats amb resina epoxi

Acabat d'arrebossat amb morter monocapa

Porta instal·lacions RF-90

Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura, composta de passamans de 50 mm de diàmetre subjecte a
muntants verticals de 40x40 mm i plafó de 3 barrots massissos horitzontals soldats als muntants per escala recta d'un
tram, fixat mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer.

RELEMENTRM20pa

12,160

Partida per la col.locació d´un sistema d´obertura antipànic a la porta d´entrada del camp de futbol i realitzar les
modificacions necessàries per la seva obertura cap a l´exterior. Si cal substitució. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

14

14,770

Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó

AMIDAMENT DIRECTE
13

2,690

Llosa d'escala d'acabat vist amb xapa metàl·lica com a encofrat perdut
AMIDAMENT DIRECTE

6

2,690

Sabata correguda de fonamentació de formigó armat..
AMIDAMENT DIRECTE

5

13

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Inclou càrrega, transport i diposit a abocador
AMIDAMENT DIRECTE

4

Pàg.:

1,000

Partida per ajudes a l´instal.lació de la porta de sortida de l´escala en vidre existent. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
EUR
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AMIDAMENTS
15

RELEMENTRM21u

RELEMENTRM22u

RELEMENTRM23m

F9E1310G

m2

NUM. CODI
1

FA1223

01
13

FD7FAJ02

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Demolició de pany de paret de bloc o gero de fins a 95 * 125. Inclou la demolició superior, subministre i col.locació de biga
IPN en H del 16 tractada de 1,3 m i posterior demolició de l´obertura , càrrega , transport i cànon d´abocador. Rematat
dels cantos amb morter.

m

01
14

OBRA
CAPÍTOL

1

GDEA0400

4,000

Finestres oscil.lobatents de dimensions de 80 cm d´amplada per 1,2 metres d´alçada amb vidre laminat 4/4 +12+4
d´alumini .
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

9,000

PRESSUPOST CAN SORTS
OBERTURES PASSADÍS

AMIDAMENT DIRECTE
2

5,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
Inclou base de formigó fins a 20cm de HA20
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

1,000

m.l subministre i col.locació Gual tipus V40. Tot inclòs s/ plànols
AMIDAMENT DIRECTE

18

4,000

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6 transparent amb cantell arenat i punta
normal. Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

17

14

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

16

Pàg.:

4,000

PRESSUPOST CAN SORTS
MILLORA DESGUÀS COBERTA

UA

DESCRIPCIÓ

u.

Formació e connexió de sortida canal de la coberta a la canalització de recollida general, mitjançant canonada de PVC
per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de fins a 200 mm de diàmetre incloent colzes, fins a línia de façana (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa existent, demolició de tram de canonada de sanejament existent
(segons indicacions de la DO), Tot acabat.

EUR
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AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
2

FD7FAJ01

m

GBA31111

pa

NUM. CODI
1

01
15

UA

Subministrte i instal.lació plataforma RI.Carril único en acero pintado RAL 7035.Grupo motriz integrado en la
estructura.lataforma 950x1200mm con puertas y lateral acristalado Pintada en RAL7035 con dispositivo
anti-aplastamiento.
Hueco necesario 1300mm ancho x 1350mm fondo.
Foso mínimo necesario 150mm. Sustituible por una rampa.Cabina con pulsadores subida/bajada y llave
desconexiónBotoneras de planta (2) equipadas con llave.Mandos de presión constante.Puerta rellano con cierra eléctrico
de 1100 mm altura.Número de paradas 2.Recorrido de 1200mm.Anclaje directamente a pared. Tensión de alimentación
230v AC
Velocidad 0.07 mts/seg.
Capacidad de carga 300 Kg.
Transmisión hidráulica.
Paracaídas, válvula hidráulica de seguridad.
Tensión de maniobra 24V DC
Potencia motor 750W

RELEMENTRMPRu

1

2

XPASS010

GBA31110

1,000

Preparació base per la plataforma vertical i ajudes de paleteria. Modificació de la barana segons especificació DO.
Instal.lació elèctrica fins a quadre elèctric ( instal.lació no vista). Tot inclòs per possar la plataforma en marxa.
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

1,000

DESCRIPCIÓ

RELEMENTRMPPu

01
16

OBRA
CAPÍTOL

140,000

PRESSUPOST CAN SORTS
ELEVADORS CADIRA DE RODES

AMIDAMENT DIRECTE
2

10,000

Partida per la connexió dels quatre pluvials a la xarxa de sanejament. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

1,000

PRESSUPOST CAN SORTS
VARIS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra d'acord amb l' annex corresponent.

pa

15

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mm, penjat o grapat a la paret. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva
col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
AMIDAMENT DIRECTE

3

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Partida per mobiliari i equipament esportiu

EUR

Quadre de preus I
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/19

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

F2194XK1

m2

m2.Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport i cànon d´abocador. El preu inclou el picat del material d'unió adherit al
suport, però no inclou la demolició de la base suport.
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 2

F222142B

m

Excav.rasa/pou,h<=1,6 m amb mitjans manuals . Inclou càrrega, transport i dipòsit abocador.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P- 3

F227500F

m

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM.

Pàg.:

1

PREU
9,56 €

49,70 €

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 4

F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i amb acabat reglejat.

82,12 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
P- 5

F9DLM860

m2

Solat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, estil marbre ´´TAU CERÁMICA´´, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, 10x10 cm, per ús interior, amb resistència al lliscament tipus
2, segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat T100 Super ´´TAU CERÁMICA´´, i rejuntades con morter tècnic acolorit superfí tipus
CG, Line Fix, color blanc, per a junt d'entre 1,5 i 3 mm.
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

39,52 €

P- 6

F9E1310G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
Inclou base de formigó fins a 20cm de HA20
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

65,90 €

P- 7

F9Z1U010

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P- 8

FA1223

m3

Demolició de pany de paret de bloc o gero de fins a 95 * 125. Inclou la demolició superior,
subministre i col.locació de biga IPN en H del 16 tractada de 1,3 m i posterior demolició de
l´obertura , càrrega , transport i cànon d´abocador. Rematat dels cantos amb morter.
(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

389,62 €

P- 9

FD7FAJ01

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mm, penjat o grapat a la paret. Inclou tots els
mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

23,60 €

P- 10

FD7FAJ02

m

Finestres oscil.lobatents de dimensions de 80 cm d´amplada per 1,2 metres d´alçada amb vidre
laminat 4/4 +12+4 d´alumini .
(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

354,60 €

P- 11

FD7FAJ35

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots
els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

35,19 €

P- 12

FD7FAJ36

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 250mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots
els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

38,13 €

P- 13

FD7FAJ37

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 110mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots
els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

25,28 €

2,15 €
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Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

P- 14

FD7FAJ38

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 50mmen rasa i formigonat 10cm al voltant. Inclou tots
els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P- 15

GBA31110

pa

Partida per mobiliari i equipament esportiu
(DEU MIL EUROS)

P- 16

GBA31111

pa

Partida per la connexió dels quatre pluvials a la xarxa de sanejament. Tot inclòs
(MIL TRES-CENTS EUROS)

P- 17

GBA31156

u

Desmuntatge dels elements de la coberta, acopiat en un lloc on es designi durant l´execució de les
obres, protecció d´aquestes i posterior recol.locació. Tot provat i en funcionament
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00 €

P- 18

GDEA0400

u.

Formació e connexió de sortida canal de la coberta a la canalització de recollida general,
mitjançant canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de fins a 200
mm de diàmetre incloent colzes, fins a línia de façana (o indicacions de la DO). inclou demolició
d'escomesa existent, demolició de tram de canonada de sanejament existent (segons indicacions
de la DO), Tot acabat.
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

12,60 €

P- 19

L169C511

u

Cala p/localitzar servei
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

35,31 €

P- 20

R21142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou càrrega, transport i diposit a abocador
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

12,61 €

P- 21

R2194JJ1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

15,60 €

P- 22

RELEMENTRM1
0

m2

Llosa d'escala d'acabat vist amb xapa metàl·lica com a encofrat perdut

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
18,90 €

10.000,00 €

1.300,00 €

127,56 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 23

RELEMENTRM1
1

m2

Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó

44,95 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 24

RELEMENTRM1
3

m2

Mur de càrrega de fàbrica de maó ceràmic

44,89 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 25

RELEMENTRM1
4

u

Connectors Ø12 retacats amb resina epoxi

22,60 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 26

RELEMENTRM1
5

u

Connectors Ø16 retacats amb resina epoxi

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 27

RELEMENTRM1
6

m2

Acabat d'arrebossat amb morter monocapa

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
P- 28

RELEMENTRM1
7

u

Porta instal·lacions RF-90
(CENT NORANTA-CINC EUROS)

195,00 €
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Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 29

RELEMENTRM1
8

m

Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura, composta de passamans de 50 mm de
diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40 mm i plafó de 3 barrots massissos horitzontals
soldats als muntants per escala recta d'un tram, fixat mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de
niló i cargols d'acer.
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

235,20 €

P- 30

RELEMENTRM1
9

pa

Partida per la col.locació d´un sistema d´obertura antipànic a la porta d´entrada del camp de futbol
i realitzar les modificacions necessàries per la seva obertura cap a l´exterior. Si cal substitució. Tot
inclòs.
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.350,00 €

P- 31

RELEMENTRM2
0

pa

Partida per ajudes a l´instal.lació de la porta de sortida de l´escala en vidre existent. Tot inclòs

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 32

RELEMENTRM2
1

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

125,30 €

P- 33

RELEMENTRM2
2

u

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6 transparent amb
cantell arenat i punta normal. Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i
provat.
(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

756,30 €

P- 34

RELEMENTRM2
3

m

m.l subministre i col.locació Gual tipus V40. Tot inclòs s/ plànols

65,30 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P- 35

RELEMENTRM3
0

m2

Neteja de la superficie de la coberta a impermeabilitzar.

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 36

RELEMENTRM3
1

m2

Subministrament i instal·lació flotant, sota la impermeabilització, de capa separadora de fibres
contínues de polipropilè 100%, resistència al punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació,
resistència química segons EN14030, resistència microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR
SF-37 de DuPont o equivalent. Solapament 20 cm.
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

1,89 €

P- 37

RELEMENTRM3
2

m2

Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant de cautxú EPDM 100% vulcanitzat
RubberGard LSFR de Firestone o equivalent de 1,1 mm de gruix constant, amb marcatge CE,
certificat ISO 14001, emissions de CO2 de 28,3 kg/m2, complint la UNE-EN 13956 i tot el sistema
d'instal·lació certificat pel DIT 554-R/17 i AVIS TECHNIQUE, prefabricada monocapa es presenta
en obra en grans mòduls o mantes sense unions (3,05 m; 6,10 m; 7,62m; 9,15 m; 12,20 m ó 15,25
m d'ample per 30,05 m de llarg). Col·locada flotant sobre geotèxtil separador entre suport i làmina
impermeabilitzant en els paraments horitzontals i totalment adherida als paraments verticals dels
perímetres i punts singulars mitjançant adhesiu de suport del sistema (BA-2004, BA-2012,
BA-2012S ó SA-008max) s'inclou en aquesta partida la adhesió de 25 cm d'alçada a perímetres.
Les unions entre mòduls de la membrana a realitzar en obra s'efectuaran amb cavalcament mínim
de 100 mm prèvia imprimació ´´QuickPrime´´ i interposant ´´Junta Ràpida Autoadhesiva de 75
mm´´ al llarg de tota l'àrea de solapament provocant una unió química en fred. Inclou minves.
(Detall E-LS-1).
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

23,25 €

P- 38

RELEMENTRM3
3

m

Ancoratge mecànic previ, a la base o al muret, de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fixada
mecànicament amb barra solera galvànica del sistema o plaques de repartiment V-Plate de
Firestone.
(Detall E-BT-1 fixació al muret o detall E-BT-2 fixació a la base).
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

6,56 €

P- 39

RELEMENTRM3
4

m2

Subministrament i instal·lació flotant, sobre la impermeabilització, de capa separadora de fibres
contínues de polipropilè 100%, resistència al punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació,
resistència química segons EN14030, resistència microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR
SF-37 de DuPont o equivalent. Cavalcament 20 cm.
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1,86 €
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4

NÚMERO

CODI

P- 40

RELEMENTRM3
5

m

Fixació perimetral final de la membrana de cautxú EPDM mitjançant ´´Barra de Ancoratge Final´´
del sistema en alumini de 2,5 cm d'ample per 3 m de llarg, preperforat cada 10 cm, amb
trencaaigües per sustentar segellat flexible de PU (poliuretà), Lap Sealant HS o LS-009. (Detall
E-T-4)
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

8,65 €

P- 41

RELEMENTRM3
6

m3

Subministrament i estesa de capa mínima de 5 cm de gruix amb grava de palet de riera
volumètrica 16/32, repercussió de 50 kg/m2
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

23,65 €

P- 42

RELEMENTRM4
0

u

Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. Inclou el subministre i muntatge
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

53,60 €

P- 43

RELEMENTRM4
1

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat. Inclou certificat
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

25,30 €

P- 44

RELEMENTRM4
2

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals
d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

85,60 €

P- 45

RELEMENTRM4
3

u

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

36,60 €

P- 46

RELEMENTRM4
4

pa

Partida per la revisió de la coberta i reparació de la gotera

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

450,60 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 47

RELEMENTRM4
5

u

Certificarció línea de vida definitiva per ECA

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 48

RELEMENTRM5
0

m2

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paraments verticals i
horitzontals, rentable dues mans, i / polit i empastat. Inclou part proporcional de neteja.
(NOU EUROS)

9,00 €

P- 49

RELEMENTRM5
1

pa

Partida per la reparació d´esquerdes s/ memòria projecte, tapat de forats a la façana. Inclou la
maquinària i medis necessaris per fer els treballs en alçada.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00 €

P- 50

RELEMENTRM5
2

m2

Repicat voladís.Repicat superficial fins a 4 cm de profunditat de reboc, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i cànon d´abocament. Inclou la
maquinària i medis necessaris per fer els treballs en alçada.
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

39,52 €

P- 51

RELEMENTRM5
3

m2

Reparació del voladís amb morter de reparació sika i posterior rebocat, Tot inclòs

13,20 €

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P- 52

RELEMENTRM5
5

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.Inclou la maquinària i medis necessaris per fer els treballs en
alçada.
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

12,30 €

P- 53

RELEMENTRM5
7

m2

Revestiment amb tauler contraxapat fenòlic de 10 mm de gruix, amb la cara vista revestida amb
xapa de fusta de roure, cargolat al parament vertical.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

45,20 €

P- 54

RELEMENTRM5
8

u

Subministre i col.locació de dues plantes de fins a 50cm de diàmetre i 2 metres d´alçada segons
petició propietat
(QUARANTA-CINC EUROS)

45,00 €
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P- 55

RELEMENTRM5
9

u

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6 transparent amb
cantell arenat i punta normal. Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i
provat.
(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

756,30 €

P- 56

RELEMENTRM6
0

u

Porta de 1,8 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6 transparent amb
cantell arenat i punta normal. Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i
provat.
(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

826,60 €

P- 57

RELEMENTRM6
1

u

Retirada de porta existent, adequació del forat a les noves finestres. Inclou càrrega, transport i
cànon d´abocament.
(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

95,32 €

P- 58

RELEMENTRM6
2

pa

Partida per la retirada dels plafons informatius actuals i reposició per uns de nous s/ criteri de la
propietat.
(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

420,00 €

P- 59

RELEMENTRM6
3

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

125,30 €

P- 60

RELEMENTRM6
4

m2

Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i rampes, amb mitjans manuals,
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i cànon
d´abocador..
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

52,56 €

P- 61

RELEMENTRM6
5

m2

Repas de la rampa amb formigó HM20, inclou armat que la DO sol.liciti

56,30 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P- 62

RELEMENTRM6
6

m2

m² Entramat autoportant de plaques de guix laminat.Envà senzill (15 + 48 + 15) / 600 (48) (2
normal) amb plaques de guix laminat, , format per una estructura simple, amb disposició normal
´´N´´ dels muntants; 78 mm de gruix total.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

28,30 €

P- 63

RELEMENTRM6
7

u

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante,
de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.Totalment instal.lat.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

68,56 €

P- 64

RELEMENTRM6
8

m2

Suministre i colocació de fals sostre Rockfon, modeloBoxer,format per panells de llana de roca
revestits amb caravista per un velo blanc reforzat amb reixa, i un contravel en la cara posterior dels
panells. Enmodulació de1200x600x40mm. suspesos sobre perfilería metálica vista en color
blancoT-24, format per perfils primaris de 3600mm colocats cada 1200mm, i perfils secundaris de
1200mm colocats cada 600mm. Remateperimetralmedianteperfilangularde24x24mm.Fixació de
plaques mitjantçant clip de fixació, segejat de plaques a perfileria.colocats en paral.lel o a la
coberta inclinada i colocats entre jásseres, per preservar els mecanismes de les cistelles de
bàsquet.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

42,69 €

P- 65

RELEMENTRM6
9

pa

Retirada panells absorbidors existents. Inclou mà d´obra i càrrega, transport i cànon d´abocament

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 66

RELEMENTRM7
0

m2

m2 subministre i col.locació revestiment vertical per a correcció acústica, en dues parets

37,60 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 67

RELEMENTRM7
1

pa

Partida alçada a disposició DO per imprevsitos en el fasls sostre
(MIL EUROS)

1.000,00 €
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P- 68

RELEMENTRM7
2

pa

Partida alçada justificada per a dues plataformes elevadores per dur a terme els treballs

Pàg.:

6

PREU
1.650,00 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 69

RELEMENTRM8
0

pa

Partida per demolició de la cambra existent. Inclou càrrega, transport i cànon abocador. També
desmontatge de la caldera per posterior recol.locació.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P- 70

RELEMENTRM8
1

m

Tall amb radial de llossa de formigó fins a 30 cm de gruix.

850,00 €

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 71

RELEMENTRM8
2

m2

Demolició de llossa de formigó de fins a 30 cm de profunditat i 30 cm d´amplada. Inclou retirada,
càrrega , transport i cànon d´abocador
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

45,60 €

P- 72

RELEMENTRM8
3

m2

m2. Pared de 15cm.Fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó calat de 24x12x7 cm., Assegut amb
morter de ciment CEM II / A-P 32,5 R i sorra de riu 1/6 (M-80) per a posterior terminació, i / p.p. de
ruptures, replanteig, aplomat i anivellació segons NTE-FFL i MV-201 inclosos la col·locació de
bastiments de base. Alçada bimbel sobre forjat: 1m. Primeres dues filades full de cant per a
lliurament mitja canya. Inclou lligada amb parets laterals amb reas en forma de L de 0,4m*0,4m
cada 30cm d´alçada
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

39,60 €

P- 73

RELEMENTRM8
6

u

Subministre i col.locació de porta per a sala de màquines de doble fulla de 80 E2 30-C5.
Totalment instal.lada i provada.
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

275,60 €

P- 74

RELEMENTRM8
7

u

Subministre i instal.lació de reixa de ventilació de 1 metre de longitud per 0,7 metres d´alt.

135,00 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS)
P- 75

RELEMENTRM8
8

pa

Partida integra per la senyalització de la sala de calderes i vies d´evacuació

56,30 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P- 76

RELEMENTRM8
9

m2

Forjat amb biguetes pretesades de T12 amb bovedilles de formigó de 60 cm ampla * 20cm llarg *
10cm de gruix amb els seus negatius i càmera de compressió de 4cm.
(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

95,60 €

P- 77

RELEMENTRM9
0

pa

Partida per la col.locació de la caldera s/ plànol projecte, subministre i col.locació de comportes
tallafocs , allargament de tubs de sortida de fums, d´aportació i sortida d´aire. Totalment instal.lat i
provat.
(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)

2.560,00 €

P- 78

RELEMENTRM9
1

pa

Legalització clima. Inclou la redacció del projecte i la inspecció de la ECA. .

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
P- 79

RELEMENTRM9
2

pa

Desplaçament de la clau de pas de gas i electrovàlvula

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 80

RELEMENTRM9
3

pa

Subministre i instal.lació de detector de gas

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 81

RELEMENTRMP
9

m3

Sabata correguda de fonamentació de formigó armat..
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

177,23 €
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P- 82

RELEMENTRMP
P

u

Subministrte i instal.lació plataforma RI.Carril único en acero pintado RAL 7035.Grupo motriz
integrado en la estructura.lataforma 950x1200mm con puertas y lateral acristalado Pintada en
RAL7035 con dispositivo anti-aplastamiento.
Hueco necesario 1300mm ancho x 1350mm fondo.
Foso mínimo necesario 150mm. Sustituible por una rampa.Cabina con pulsadores subida/bajada y
llave desconexiónBotoneras de planta (2) equipadas con llave.Mandos de presión
constante.Puerta rellano con cierra eléctrico de 1100 mm altura.Número de paradas 2.Recorrido
de 1200mm.Anclaje directamente a pared. Tensión de alimentación 230v AC
Velocidad 0.07 mts/seg.
Capacidad de carga 300 Kg.
Transmisión hidráulica.
Paracaídas, válvula hidráulica de seguridad.
Tensión de maniobra 24V DC
Potencia motor 750W
(VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

8.950,20 €

P- 83

RELEMENTRMP
R

u

Preparació base per la plataforma vertical i ajudes de paleteria. Modificació de la barana segons
especificació DO. Instal.lació elèctrica fins a quadre elèctric ( instal.lació no vista). Tot inclòs per
possar la plataforma en marxa.
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00 €

P- 84

RELEMENTRS0
1

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en biga PN16 de 2,2

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

145,00 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS)
P- 85

RELEMENTRS0
2

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en pilar PN22 de fins a 9
metres d´alçada a tres cares
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

480,00 €

P- 86

RELEMENTRS0
3

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en pilar PN20 de fins a 9
metres d´alçada a tres cares
(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

460,00 €

P- 87

RELEMENTRS0
4

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en pilar PN14 de fins a 9
metres d´alçada a quatre cares
(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

360,00 €

P- 88

RELEMENTRS0
5

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90,1 biga de 30cm X 10
metres
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

250,00 €

P- 89

RELEMENTRS0
6

pa

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en2 bigues de 14cm X 14
cm y de 100 metres de llarg a tres cares
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

480,00 €

P- 90

RELEMENTRS0
7

pa

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en jàsseres de 50 metres
de llarg per 3 metres d´alt
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

950,00 €

P- 91

RELEMENTRS0
8

pa

Aislamiento térmico por el interior en cubierta, formado por espuma rígida de poliuretano
proyectado de 20 mm de espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente
sobre el paramento mediante proyección mecánica.
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

6,09 €

P- 92

RELEMENTRS0
9

pa

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de
mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego
de 60 minutos.
(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

13,15 €

P- 93

RELEMENTRS1
0

pa

Partida alçada justificada per plataforma elevadora per dur a terme els treballs
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.350,00 €
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P- 94

RELEMENTRS1
1

m2

Demolicions dels tabics interior amb mitjants manuals. Inclou retirada de la runa, càrrega, cànon i
transport.
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

12,30 €

P- 95

RELEMENTRS1
2

m2

Reparació de parets o sostres amb enguixat o bé arrebossat segons estat actual. Fins a un
ma`xim de 150 m2
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

12,36 €

P- 96

RELEMENTRS1
3

pa

Partida alçada justificada per les ajudes de buidat dels magatzems.

PREU

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
P- 97

RELEMENTRS1
4

m2

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paraments verticals i
horitzontals, rentable dues mans, i / polit i empastat. Inclou part proporcional de neteja.
(NOU EUROS)

9,00 €

P- 98

RELEMENTRS1
5

u

Lacat de les portes de fusta existents en color que determini la propietat o la DF. Inclou lacat dels
marcs.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

42,60 €

P- 99

RELEMENTRS1
6

u

Reixa de ventil.lació de les dimensions de l´obertura actual del magatzem.

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)
P- 100

RELEMENTTL01

u

Partida justificada per la demolició de les cambres higièniques existents amb mitjans manuals.
Inclou retirada de tabiqueria,portes, inodors, wc´s, urinaris, rajoles terra existent…. Inclou retirada,
càrrega i transport a l´abocador
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

2.250,00 €

P- 101

RELEMENTTL02

m

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions amb mitjans manuals. Inclou
retirada, càrrega i transport a l´abocador
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

3,15 €

P- 102

RELEMENTTL03

pa

Partida justificada per la connexió en el col.lector principal que pasa per l´aparcament. Inclou
també refer els elements de pavimentació.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00 €

P- 103

RELEMENTTL69

m

Subministre i instal.lació de clau de tall plom-abs fins a Ø 25mm. Incloutreballs i material
necessari.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

85,20 €

P- 104

RELEMENTTL70

m

Partida justificada per la instal.lació d´aigua en les cambres higièniques i infermeria . Inclou
l´execució amb tuberia multuicapa PERT-AL-PERT i tots els accessoris necessaris per fer arribar
aigua a tots els wc´s, orinaris i inodors. Materials
(DOS MIL CENT CINQUANTA EUROS)

2.150,00 €

P- 105

RELEMENTTL71

m

Partida justificada a disposició de la DF o propietat per elemenrts de control
(MIL EUROS)

1.000,00 €

P- 106

RELEMENTTL75

m

Partida justificada per l´execució de la instal.lació elèctrica. Inclou el subministre i instal.lació de
lluminàries tipus led, a determinar per la propietat amb sensors de presencia, els mecanismes de
protecció necessàris de la instal.lació en cambres humides, 3 endolls per càmara higiènica i
infermeria, .... etc
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.650,00 €

P- 107

RELEMENTTL76

m

Partida pel subministre de material
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P- 108

RELEMENTTL80

m2

M2. d'envà d'extradossat de façana mitjançant envà ceràmic de 7 cm de gruix rejuntat amb morter
i ataconat amb guix en part superior a forjat
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

450,00 €

30,23 €
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P- 109

RELEMENTTL81

m2

M2. Enrajolat amb plaqueta de gres porcelànic (preu del material 20 euros / m2), en format
comercial, rebut amb morter de ciment cola, i / peces especials, formació de biaixos, rejuntat,
neteja i p.p. de costos
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

35,60 €

P- 110

RELEMENTTL82

m2

M2. Enrajolat de rajola de porcelanato (preu del material 25 euros / m2), per a banys en format
comercial, rebut amb morter de ciment i sorra de riu 1/6, i / llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat i
neteja, s / NTE-RSB-7.
(TRENTA-CINC EUROS)

35,00 €

P- 111

RELEMENTTL83

u

Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian ´´ROCA´´, color blanc, de
370x645x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa
de vàter, de caiguda esmorteïda.
(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

435,21 €

P- 112

RELEMENTTL84

m

Lavabo de porcellana sanitària mural, model Diverta ´´ROCA´´, color blanc, de 750x440 mm,
equipat amb aixetes monocomandament de lleixa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de
cabal a 6 l / min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs, acabat crom amb sifó corb
(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

375,20 €

P- 113

RELEMENTTL85

u

Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit.
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

152,30 €

P- 114

RELEMENTTL86

m

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , fixat mecànicament al parament.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P- 115

RELEMENTTL87

u

Porta 80x210 bastiment de base d'58x45, revestit amb batidero DM, rexapat amb FAIG
VAPORITZAT de 60x30, tapajunts de 80x10, fulla plana semimaciza xapada HAGI VAP., De 35
mm de gruix, xapats 2 cants, ferramentes, perns de llautó, maneta Tesa 4B o similar color plata
mat, col·locació i lacat en blanc. Inclou feines per adaptació obertura i col.locació de pany si
s´escau.
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

194,56 €

P- 116

RELEMENTTL88

u

Eixugamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l / s, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304 amb acabat brillant, polsador amb 35 segons de temporització.
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

208,72 €

P- 117

RELEMENTTL89

u

Subministre i col.locació de canviador de bebes de paret horitzontal
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

325,10 €

P- 118

RELEMENTTL90

m

Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit
de SAN acabat vaig fumar, polsador d'ABS gris i tapa d'acer inoxidable.
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

26,25 €

P- 119

RELEMENTTL91

u

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 rpm, potència màxima
de 12 W, cabal de descàrrega lliure 120 m³ / h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions
121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència. Fins i tot accessoris, elements de fixació i tub de sortida .Tot inclòs
(CENT VINT-I-CINC EUROS)

125,00 €

P- 120

RELEMENTTL92

m

Repisa marmol de 1,5 cm de gruix mínim para lavabo
(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P- 121

RELEMENTTL93

m

Mesa de exploración de 3 cuerpos con cabecero y piecero regulables en altura. La camilla
presenta tres tipos de acabados de acero: pintado, cromado e inoxidable. La tapicería de color
negro es de Skay
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

275,00 €

P- 122

RELEMENTTL94

u

Subministre i instal.lació de porta-rotlles de paper higiènic industrial, de ABS blanc i gris clar, de
312 mm de diàmetre i 120 mm d'ample, per un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre màxim, de
400 m de longitud, per a mandri de 45 mm, tancament mitjançant pany i clau.
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

23,44 €

PREU

65,60 €

73,60 €
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NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

CODI
F2194XK1

F222142B

F227500F

F9365G11

UA
m2

m

m

m3

B064300C

P- 5

F9DLM860

m2

B9DL2348

P- 6

F9E1310G

m2

B0111000
B0512401
B9E13100

P- 7

P- 8

F9Z1U010

FA1223

BPRUTGTFD

m

m3

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

1

PREU

m2.Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles
ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i cànon
d´abocador. El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però
no inclou la demolició de la base suport.
Altres conceptes
Excav.rasa/pou,h<=1,6 m amb mitjans manuals . Inclou càrrega, transport i
dipòsit abocador.
Altres conceptes

9,56 €

9,56 €
49,70 €
49,70 €

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM.

2,49 €

Altres conceptes

2,49 €

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i amb acabat reglejat.

82,12 €

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Altres conceptes

72,25050 €

Solat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, estil marbre ´´TAU
CERÁMICA´´, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, 10x10 cm, per
ús interior, amb resistència al lliscament tipus 2, segons CTE, rebudes
amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat T100 Super ´´TAU CERÁMICA´´, i rejuntades con morter tècnic
acolorit superfí tipus CG, Line Fix, color blanc, per a junt d'entre 1,5 i 3 mm.
Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix
Altres conceptes

39,52 €

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen
la unitat.
Inclou base de formigó fins a 20cm de HA20
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
Altres conceptes

9,87 €

25,00020 €
14,52 €
65,90 €

0,00136 €
0,36475 €
8,01720 €
57,52 €
2,15 €

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Altres conceptes

2,15 €

Demolició de pany de paret de bloc o gero de fins a 95 * 125. Inclou la
demolició superior, subministre i col.locació de biga IPN en H del 16 tractada
de 1,3 m i posterior demolició de l´obertura , càrrega , transport i cànon
d´abocador. Rematat dels cantos amb morter.
Biga IPN 16 tractada de 1,3 m
Altres conceptes

389,62 €

95,00000 €
294,62 €
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P- 10

CODI
FD7FAJ01

FD7FAJ02

UA
m

m

BF3D1B70

P- 11

FD7FAJ35

m

1064300C

1FA1L440

P- 12

FD7FAJ36

m

1064300C

1FA1L440

P- 13

FD7FAJ37

m

1064300C

1FA1L440

P- 14

FD7FAJ38

m

1064300C

1FA1L440

P- 15

P- 16

P- 17

GBA31110

GBA31111

GBA31156

pa

pa

u

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

2

PREU

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mm, penjat o grapat a la paret.
Inclou tots els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i accessoris.
Inclou retirada existent.
Altres conceptes
Finestres oscil.lobatents de dimensions de 80 cm d´amplada per 1,2 metres
d´alçada amb vidre laminat 4/4 +12+4 d´alumini .
Finestres oscil.lobatents de dimensions de 80 cm d´amplada per 1,2 metres
d´alçada amb vidre laminat 4/4 +12+4 d´alumini .
Altres conceptes
Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mmen rasa i formigonat 10cm
al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i
accessoris. Inclou retirada existent.
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Altres conceptes
Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 250mmen rasa i formigonat 10cm
al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i
accessoris. Inclou retirada existent.
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Altres conceptes
Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 110mmen rasa i formigonat 10cm
al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i
accessoris. Inclou retirada existent.
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Altres conceptes
Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 50mmen rasa i formigonat 10cm al
voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva col.locació, colzes i
accessoris. Inclou retirada existent.
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Altres conceptes

23,60 €

23,60 €
354,60 €
325,00000 €
29,60 €
35,19 €

12,38580 €

14,69000 €
8,11 €
38,13 €

12,38580 €

17,62800 €
8,12 €
25,28 €

6,88100 €

10,28300 €
8,12 €
18,90 €

3,44050 €

7,34500 €
8,11 €
10.000,00 €

Partida per mobiliari i equipament esportiu
Sense descomposició

10.000,00 €

Partida per la connexió dels quatre pluvials a la xarxa de sanejament. Tot
inclòs
Sense descomposició

1.300,00 €

Desmuntatge dels elements de la coberta, acopiat en un lloc on es designi
durant l´execució de les obres, protecció d´aquestes i posterior recol.locació.
Tot provat i en funcionament

1.300,00 €
850,00 €
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UA

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ
Sense descomposició

P- 18

P- 19

P- 20

P- 21

P- 22

P- 23

GDEA0400

L169C511

R21142A

R2194JJ1

RELEMENTRM10

RELEMENTRM11

u.

u

m3

m2

m2

m2

P- 25

P- 26

P- 27

P- 28

P- 29

P- 30

RELEMENTRM13

RELEMENTRM14

RELEMENTRM15

RELEMENTRM16

RELEMENTRM17

RELEMENTRM18

RELEMENTRM19

m2

u

u

m2

u

m

pa

3

PREU
850,00 €
12,60 €

Formació e connexió de sortida canal de la coberta a la canalització de
recollida general, mitjançant canonada de PVC per sanejament segons
norma, UNE-EN ISO 1452, de fins a 200 mm de diàmetre incloent colzes,
fins a línia de façana (o indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa
existent, demolició de tram de canonada de sanejament existent (segons
indicacions de la DO), Tot acabat.
Sense descomposició

12,60 €

Cala p/localitzar servei

35,31 €
Altres conceptes

35,31 €

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou càrrega, transport i diposit a abocador
Altres conceptes

12,61 €

12,61 €
15,60 €

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.
Altres conceptes

15,60 €

Llosa d'escala d'acabat vist amb xapa metàl·lica com a encofrat perdut
Sense descomposició

127,56 €

127,56 €

44,95 €

Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó
Sense descomposició

P- 24

Pàg.:

44,95 €
44,89 €

Mur de càrrega de fàbrica de maó ceràmic
Sense descomposició

44,89 €

Sense descomposició

22,60 €

Sense descomposició

29,60 €

Sense descomposició

33,26 €

22,60 €

Connectors Ø12 retacats amb resina epoxi

29,60 €

Connectors Ø16 retacats amb resina epoxi

33,26 €

Acabat d'arrebossat amb morter monocapa

195,00 €

Porta instal·lacions RF-90
Sense descomposició

195,00 €

Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura, composta de
passamans de 50 mm de diàmetre subjecte a muntants verticals de 40x40
mm i plafó de 3 barrots massissos horitzontals soldats als muntants per
escala recta d'un tram, fixat mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i
cargols d'acer.
Sense descomposició

235,20 €

Partida per la col.locació d´un sistema d´obertura antipànic a la porta
d´entrada del camp de futbol i realitzar les modificacions necessàries per la
seva obertura cap a l´exterior. Si cal substitució. Tot inclòs.
Sense descomposició

235,20 €
1.350,00 €

1.350,00 €
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CODI
RELEMENTRM20

RELEMENTRM21

RELEMENTRM22

RELEMENTRM23

RELEMENTRM30

RELEMENTRM31

RELEMENTRM32

RELEMENTRM33

RELEMENTRM34

UA
pa

u

u

m

m2

m2

m2

m

m2

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

4

PREU

Partida per ajudes a l´instal.lació de la porta de sortida de l´escala en vidre
existent. Tot inclòs
Sense descomposició
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Sense descomposició

650,00 €
650,00 €
125,30 €

125,30 €
756,30 €

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6
transparent amb cantell arenat i punta normal. Inclou les bisagres i fixacions
necessàries. Totalment instal.lat i provat.
Sense descomposició

756,30 €

m.l subministre i col.locació Gual tipus V40. Tot inclòs s/ plànols
Sense descomposició

65,30 €

65,30 €

0,75 €

Neteja de la superficie de la coberta a impermeabilitzar.
Sense descomposició

0,75 €

Subministrament i instal·lació flotant, sota la impermeabilització, de capa
separadora de fibres contínues de polipropilè 100%, resistència al
punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació, resistència química
segons EN14030, resistència microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR
SF-37 de DuPont o equivalent. Solapament 20 cm.
Sense descomposició

1,89 €

Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant de cautxú
EPDM 100% vulcanitzat RubberGard LSFR de Firestone o equivalent de 1,1
mm de gruix constant, amb marcatge CE, certificat ISO 14001, emissions de
CO2 de 28,3 kg/m2, complint la UNE-EN 13956 i tot el sistema d'instal·lació
certificat pel DIT 554-R/17 i AVIS TECHNIQUE, prefabricada monocapa es
presenta en obra en grans mòduls o mantes sense unions (3,05 m; 6,10 m;
7,62m; 9,15 m; 12,20 m ó 15,25 m d'ample per 30,05 m de llarg). Col·locada
flotant sobre geotèxtil separador entre suport i làmina impermeabilitzant en
els paraments horitzontals i totalment adherida als paraments verticals dels
perímetres i punts singulars mitjançant adhesiu de suport del sistema
(BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó SA-008max) s'inclou en aquesta partida la
adhesió de 25 cm d'alçada a perímetres.
Les unions entre mòduls de la membrana a realitzar en obra s'efectuaran
amb cavalcament mínim de 100 mm prèvia imprimació ´´QuickPrime´´ i
interposant ´´Junta Ràpida Autoadhesiva de 75 mm´´ al llarg de tota l'àrea de
solapament provocant una unió química en fred. Inclou minves. (Detall
E-LS-1).
Sense descomposició
Ancoratge mecànic previ, a la base o al muret, de Banda Perimetral Armada
Autoadhesiva fixada mecànicament amb barra solera galvànica del sistema o
plaques de repartiment V-Plate de Firestone.
(Detall E-BT-1 fixació al muret o detall E-BT-2 fixació a la base).
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació flotant, sobre la impermeabilització, de capa
separadora de fibres contínues de polipropilè 100%, resistència al
punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació, resistència química
segons EN14030, resistència microbiològica segons EN12225, tipus TYPAR
SF-37 de DuPont o equivalent. Cavalcament 20 cm.
Sense descomposició

1,89 €
23,25 €

23,25 €
6,56 €

6,56 €
1,86 €

1,86 €
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P- 41

P- 42

P- 43

P- 44

P- 45

P- 46

P- 47

P- 48

P- 49

P- 50

P- 51

CODI
RELEMENTRM35

RELEMENTRM36

RELEMENTRM40

RELEMENTRM41

RELEMENTRM42

RELEMENTRM43

RELEMENTRM44

RELEMENTRM45

RELEMENTRM50

RELEMENTRM51

RELEMENTRM52

RELEMENTRM53

UA
m

m3

u

m

u

u

pa

u

m2

pa

m2

m2

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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Fixació perimetral final de la membrana de cautxú EPDM mitjançant ´´Barra
de Ancoratge Final´´ del sistema en alumini de 2,5 cm d'ample per 3 m de
llarg, preperforat cada 10 cm, amb trencaaigües per sustentar segellat flexible
de PU (poliuretà), Lap Sealant HS o LS-009. (Detall E-T-4)
Sense descomposició
Subministrament i estesa de capa mínima de 5 cm de gruix amb grava de
palet de riera volumètrica 16/32, repercussió de 50 kg/m2
Sense descomposició
Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. Inclou el subministre i
muntatge
Sense descomposició
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclou
certificat
Sense descomposició
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa,
format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
Sense descomposició

8,65 €

8,65 €
23,65 €
23,65 €
53,60 €

53,60 €
25,30 €

25,30 €
85,60 €

85,60 €
36,60 €

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
Sense descomposició

36,60 €

Partida per la revisió de la coberta i reparació de la gotera
Sense descomposició

450,60 €

450,60 €

350,00 €

Certificarció línea de vida definitiva per ECA
Sense descomposició

350,00 €

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en
paraments verticals i horitzontals, rentable dues mans, i / polit i empastat.
Inclou part proporcional de neteja.
Sense descomposició

9,00 €

Partida per la reparació d´esquerdes s/ memòria projecte, tapat de forats a la
façana. Inclou la maquinària i medis necessaris per fer els treballs en alçada.
Sense descomposició
Repicat voladís.Repicat superficial fins a 4 cm de profunditat de reboc, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
transport i cànon d´abocament. Inclou la maquinària i medis necessaris per
fer els treballs en alçada.
Sense descomposició
Reparació del voladís amb morter de reparació sika i posterior rebocat, Tot
inclòs
Sense descomposició

9,00 €
850,00 €
850,00 €
39,52 €

39,52 €
13,20 €
13,20 €
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P- 52

P- 53

P- 54

P- 55

P- 56

P- 57

P- 58

P- 59

P- 60

P- 61

P- 62

P- 63

CODI
RELEMENTRM55

RELEMENTRM57

RELEMENTRM58

RELEMENTRM59

RELEMENTRM60

RELEMENTRM61

RELEMENTRM62

RELEMENTRM63

RELEMENTRM64

RELEMENTRM65

RELEMENTRM66

RELEMENTRM67

UA
m2

m2

u

u

u

u

pa

u

m2

m2

m2

u

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.Inclou la
maquinària i medis necessaris per fer els treballs en alçada.
Sense descomposició
Revestiment amb tauler contraxapat fenòlic de 10 mm de gruix, amb la cara
vista revestida amb xapa de fusta de roure, cargolat al parament vertical.
Sense descomposició
Subministre i col.locació de dues plantes de fins a 50cm de diàmetre i 2
metres d´alçada segons petició propietat
Sense descomposició
Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6
transparent amb cantell arenat i punta normal. Inclou les bisagres i fixacions
necessàries. Totalment instal.lat i provat.
Sense descomposició
Porta de 1,8 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre laminat de 6+6
transparent amb cantell arenat i punta normal. Inclou les bisagres i fixacions
necessàries. Totalment instal.lat i provat.
Sense descomposició
Retirada de porta existent, adequació del forat a les noves finestres. Inclou
càrrega, transport i cànon d´abocament.
Sense descomposició
Partida per la retirada dels plafons informatius actuals i reposició per uns de
nous s/ criteri de la propietat.
Sense descomposició
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Sense descomposició

Pàg.:

6

PREU
12,30 €

12,30 €
45,20 €
45,20 €
45,00 €
45,00 €
756,30 €

756,30 €
826,60 €

826,60 €
95,32 €
95,32 €
420,00 €
420,00 €
125,30 €

125,30 €
52,56 €

Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i rampes, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre
camió o contenidor, transport i cànon d´abocador..
Sense descomposició

52,56 €

Repas de la rampa amb formigó HM20, inclou armat que la DO sol.liciti
Sense descomposició

56,30 €

m² Entramat autoportant de plaques de guix laminat.Envà senzill (15 + 48 +
15) / 600 (48) (2 normal) amb plaques de guix laminat, , format per una
estructura simple, amb disposició normal ´´N´´ dels muntants; 78 mm de gruix
total.
Sense descomposició
Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304,
acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo
material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon
y tornillos de acero.Totalment instal.lat.
Sense descomposició

56,30 €

28,30 €

28,30 €
68,56 €

68,56 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 64

P- 65

P- 66

P- 67

P- 68

P- 69

P- 70

P- 71

P- 72

P- 73

P- 74

P- 75

CODI
RELEMENTRM68

RELEMENTRM69

RELEMENTRM70

RELEMENTRM71

RELEMENTRM72

RELEMENTRM80

RELEMENTRM81

RELEMENTRM82

RELEMENTRM83

RELEMENTRM86

RELEMENTRM87

RELEMENTRM88

UA
m2

pa

m2

pa

pa

pa

m

m2

m2

u

u

pa

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ
Suministre i colocació de fals sostre Rockfon, modeloBoxer,format per
panells de llana de roca revestits amb caravista per un velo blanc reforzat
amb reixa, i un contravel en la cara posterior dels panells. Enmodulació
de1200x600x40mm. suspesos sobre perfilería metálica vista en color
blancoT-24, format per perfils primaris de 3600mm colocats cada 1200mm, i
perfils
secundaris
de
1200mm
colocats
cada
600mm.
Remateperimetralmedianteperfilangularde24x24mm.Fixació de plaques
mitjantçant clip de fixació, segejat de plaques a perfileria.colocats en paral.lel
o a la coberta inclinada i colocats entre jásseres, per preservar els
mecanismes de les cistelles de bàsquet.
Sense descomposició
Retirada panells absorbidors existents. Inclou mà d´obra i càrrega, transport i
cànon d´abocament
Sense descomposició

Pàg.:

7

PREU
42,69 €

42,69 €
650,00 €
650,00 €
37,60 €

m2 subministre i col.locació revestiment vertical per a correcció acústica, en
dues parets
Sense descomposició

37,60 €

Partida alçada a disposició DO per imprevsitos en el fasls sostre
Sense descomposició

1.000,00 €

Partida alçada justificada per a dues plataformes elevadores per dur a terme
els treballs
Sense descomposició

1.000,00 €

1.650,00 €
1.650,00 €
850,00 €

Partida per demolició de la cambra existent. Inclou càrrega, transport i cànon
abocador. També desmontatge de la caldera per posterior recol.locació.
Sense descomposició

850,00 €

Tall amb radial de llossa de formigó fins a 30 cm de gruix.
Sense descomposició

5,60 €

Demolició de llossa de formigó de fins a 30 cm de profunditat i 30 cm
d´amplada. Inclou retirada, càrrega , transport i cànon d´abocador
Sense descomposició
m2. Pared de 15cm.Fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó calat de 24x12x7
cm., Assegut amb morter de ciment CEM II / A-P 32,5 R i sorra de riu 1/6
(M-80) per a posterior terminació, i / p.p. de ruptures, replanteig, aplomat i
anivellació segons NTE-FFL i MV-201 inclosos la col·locació de bastiments
de base. Alçada bimbel sobre forjat: 1m. Primeres dues filades full de cant
per a lliurament mitja canya. Inclou lligada amb parets laterals amb reas en
forma de L de 0,4m*0,4m cada 30cm d´alçada
Sense descomposició
Subministre i col.locació de porta per a sala de màquines de doble fulla de
80 E2 30-C5. Totalment instal.lada i provada.
Sense descomposició

5,60 €

45,60 €
45,60 €
39,60 €

39,60 €
275,60 €
275,60 €
135,00 €

Subministre i instal.lació de reixa de ventilació de 1 metre de longitud per 0,7
metres d´alt.
Sense descomposició

135,00 €

Partida integra per la senyalització de la sala de calderes i vies d´evacuació
Sense descomposició

56,30 €

56,30 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 76

P- 77

P- 78

P- 79

P- 80

P- 81

P- 82

P- 83

P- 84

P- 85

P- 86

P- 87

CODI
RELEMENTRM89

RELEMENTRM90

RELEMENTRM91

RELEMENTRM92

RELEMENTRM93

RELEMENTRMP9

RELEMENTRMPP

RELEMENTRMPR

RELEMENTRS01

RELEMENTRS02

RELEMENTRS03

RELEMENTRS04

UA
m2

pa

pa

pa

pa

m3

u

u

u

u

u

u

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

8

PREU

Forjat amb biguetes pretesades de T12 amb bovedilles de formigó de 60 cm
ampla * 20cm llarg * 10cm de gruix amb els seus negatius i càmera de
compressió de 4cm.
Sense descomposició
Partida per la col.locació de la caldera s/ plànol projecte, subministre i
col.locació de comportes tallafocs , allargament de tubs de sortida de fums,
d´aportació i sortida d´aire. Totalment instal.lat i provat.
Sense descomposició
Legalització clima. Inclou la redacció del projecte i la inspecció de la ECA. .
Sense descomposició

95,60 €

95,60 €
2.560,00 €

2.560,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
450,00 €

Desplaçament de la clau de pas de gas i electrovàlvula
Sense descomposició

450,00 €

Sense descomposició

250,00 €

Sense descomposició

177,23 €

Subministrte i instal.lació plataforma RI.Carril único en acero pintado RAL
7035.Grupo motriz integrado en la estructura.lataforma 950x1200mm con
puertas y lateral acristalado Pintada en RAL7035 con dispositivo
anti-aplastamiento.
Hueco necesario 1300mm ancho x 1350mm fondo.
Foso mínimo necesario 150mm. Sustituible por una rampa.Cabina con
pulsadores subida/bajada y llave desconexiónBotoneras de planta (2)
equipadas con llave.Mandos de presión constante.Puerta rellano con cierra
eléctrico de 1100 mm altura.Número de paradas 2.Recorrido de
1200mm.Anclaje directamente a pared. Tensión de alimentación 230v AC
Velocidad 0.07 mts/seg.
Capacidad de carga 300 Kg.
Transmisión hidráulica.
Paracaídas, válvula hidráulica de seguridad.
Tensión de maniobra 24V DC
Potencia motor 750W
Sense descomposició

8.950,20 €

250,00 €

Subministre i instal.lació de detector de gas

177,23 €

Sabata correguda de fonamentació de formigó armat..

Preparació base per la plataforma vertical i ajudes de paleteria. Modificació
de la barana segons especificació DO. Instal.lació elèctrica fins a quadre
elèctric ( instal.lació no vista). Tot inclòs per possar la plataforma en marxa.
Sense descomposició
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en
biga PN16 de 2,2
Sense descomposició
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en
pilar PN22 de fins a 9 metres d´alçada a tres cares
Sense descomposició
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en
pilar PN20 de fins a 9 metres d´alçada a tres cares
Sense descomposició
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en
pilar PN14 de fins a 9 metres d´alçada a quatre cares

8.950,20 €
1.200,00 €

1.200,00 €
145,00 €
145,00 €
480,00 €
480,00 €
460,00 €
460,00 €
360,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ
Sense descomposició

P- 88

P- 89

P- 90

P- 91

P- 92

P- 93

P- 94

P- 95

P- 96

P- 97

P- 98

P- 99

P- 100

RELEMENTRS05

RELEMENTRS06

RELEMENTRS07

RELEMENTRS08

RELEMENTRS09

RELEMENTRS10

RELEMENTRS11

RELEMENTRS12

RELEMENTRS13

RELEMENTRS14

RELEMENTRS15

RELEMENTRS16

RELEMENTTL01

u

pa

pa

pa

pa

pa

m2

m2

pa

m2

u

u

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90,1 biga
de 30cm X 10 metres
Sense descomposició
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en2
bigues de 14cm X 14 cm y de 100 metres de llarg a tres cares
Sense descomposició
Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència EI90, en
jàsseres de 50 metres de llarg per 3 metres d´alt
Sense descomposició
Aislamiento térmico por el interior en cubierta, formado por espuma rígida de
poliuretano proyectado de 20 mm de espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad
mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección
mecánica.
Sense descomposició
Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante
proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta
conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos.
Sense descomposició
Partida alçada justificada per plataforma elevadora per dur a terme els
treballs
Sense descomposició
Demolicions dels tabics interior amb mitjants manuals. Inclou retirada de la
runa, càrrega, cànon i transport.
Sense descomposició

Pàg.:

9

PREU
360,00 €
250,00 €
250,00 €
480,00 €
480,00 €
950,00 €
950,00 €
6,09 €

6,09 €
13,15 €

13,15 €
1.350,00 €
1.350,00 €
12,30 €
12,30 €
12,36 €

Reparació de parets o sostres amb enguixat o bé arrebossat segons estat
actual. Fins a un ma`xim de 150 m2
Sense descomposició

12,36 €

Partida alçada justificada per les ajudes de buidat dels magatzems.
Sense descomposició

850,00 €

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en
paraments verticals i horitzontals, rentable dues mans, i / polit i empastat.
Inclou part proporcional de neteja.
Sense descomposició

850,00 €

9,00 €

9,00 €
42,60 €

Lacat de les portes de fusta existents en color que determini la propietat o la
DF. Inclou lacat dels marcs.
Sense descomposició

42,60 €

Reixa de ventil.lació de les dimensions de l´obertura actual del magatzem.
Sense descomposició

85,00 €

Partida justificada per la demolició de les cambres higièniques existents amb
mitjans manuals. Inclou retirada de tabiqueria,portes, inodors, wc´s, urinaris,
rajoles terra existent…. Inclou retirada, càrrega i transport a l´abocador
Sense descomposició

85,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 101

P- 102

P- 103

P- 104

P- 105

P- 106

P- 107

P- 108

P- 109

P- 110

P- 111

P- 112

CODI
RELEMENTTL02

RELEMENTTL03

RELEMENTTL69

RELEMENTTL70

RELEMENTTL71

RELEMENTTL75

RELEMENTTL76

RELEMENTTL80

RELEMENTTL81

RELEMENTTL82

RELEMENTTL83

RELEMENTTL84

UA
m

pa

m

m

m

m

m

m2

m2

m2

u

m

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

10

PREU

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions amb mitjans
manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a l´abocador
Sense descomposició
Partida justificada per la connexió en el col.lector principal que pasa per
l´aparcament. Inclou també refer els elements de pavimentació.
Sense descomposició
Subministre i instal.lació de clau de tall plom-abs fins a Ø 25mm.
Incloutreballs i material necessari.
Sense descomposició

3,15 €
3,15 €
850,00 €
850,00 €
85,20 €
85,20 €
2.150,00 €

Partida justificada per la instal.lació d´aigua en les cambres higièniques i
infermeria . Inclou l´execució amb tuberia multuicapa PERT-AL-PERT i tots
els accessoris necessaris per fer arribar aigua a tots els wc´s, orinaris i
inodors. Materials
Sense descomposició

2.150,00 €

Partida justificada a disposició de la DF o propietat per elemenrts de control
Sense descomposició

1.000,00 €

Partida justificada per l´execució de la instal.lació elèctrica. Inclou el
subministre i instal.lació de lluminàries tipus led, a determinar per la propietat
amb sensors de presencia, els mecanismes de protecció necessàris de la
instal.lació en cambres humides, 3 endolls per càmara higiènica i infermeria,
.... etc
Sense descomposició

1.000,00 €

1.650,00 €

1.650,00 €
450,00 €

Partida pel subministre de material
Sense descomposició

450,00 €

M2. d'envà d'extradossat de façana mitjançant envà ceràmic de 7 cm de gruix
rejuntat amb morter i ataconat amb guix en part superior a forjat
Sense descomposició

30,23 €

M2. Enrajolat amb plaqueta de gres porcelànic (preu del material 20 euros /
m2), en format comercial, rebut amb morter de ciment cola, i / peces
especials, formació de biaixos, rejuntat, neteja i p.p. de costos
Sense descomposició
M2. Enrajolat de rajola de porcelanato (preu del material 25 euros / m2), per
a banys en format comercial, rebut amb morter de ciment i sorra de riu 1/6, i /
llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat i neteja, s / NTE-RSB-7.
Sense descomposició
Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian
´´ROCA´´, color blanc, de 370x645x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble
descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda
esmorteïda.
Sense descomposició
Lavabo de porcellana sanitària mural, model Diverta ´´ROCA´´, color blanc,
de 750x440 mm, equipat amb aixetes monocomandament de lleixa per a
lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l / min, acabat cromat,
model Thesis, i desguàs, acabat crom amb sifó corb
Sense descomposició

30,23 €
35,60 €

35,60 €
35,00 €

35,00 €
435,21 €

435,21 €
375,20 €

375,20 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 113

P- 114

P- 115

P- 116

P- 117

P- 118

P- 119

P- 120

P- 121

P- 122

CODI
RELEMENTTL85

RELEMENTTL86

RELEMENTTL87

RELEMENTTL88

RELEMENTTL89

RELEMENTTL90

RELEMENTTL91

RELEMENTTL92

RELEMENTTL93

RELEMENTTL94

UA
u

m

u

u

u

m

u

m

m

u

Data: 25/07/19

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

11

PREU
152,30 €

Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer
inoxidable AISI 304 polit.
Sense descomposició

152,30 €

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , fixat mecànicament al parament.
Sense descomposició

65,60 €

Porta 80x210 bastiment de base d'58x45, revestit amb batidero DM, rexapat
amb FAIG VAPORITZAT de 60x30, tapajunts de 80x10, fulla plana
semimaciza xapada HAGI VAP., De 35 mm de gruix, xapats 2 cants,
ferramentes, perns de llautó, maneta Tesa 4B o similar color plata mat,
col·locació i lacat en blanc. Inclou feines per adaptació obertura i col.locació
de pany si s´escau.
Sense descomposició

65,60 €

194,56 €

194,56 €
208,72 €

Eixugamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire de 40 l / s,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat brillant, polsador amb 35
segons de temporització.
Sense descomposició

208,72 €

Subministre i col.locació de canviador de bebes de paret horitzontal
Sense descomposició

325,10 €

Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a granel, de 1,4 l
de capacitat, dipòsit de SAN acabat vaig fumar, polsador d'ABS gris i tapa
d'acer inoxidable.
Sense descomposició
Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350
rpm, potència màxima de 12 W, cabal de descàrrega lliure 120 m³ / h, nivell
de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 121x94x121 mm, diàmetre de
sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència. Fins i tot accessoris, elements de fixació i tub de sortida
.Tot inclòs
Sense descomposició

325,10 €

26,25 €

26,25 €
125,00 €

125,00 €
73,60 €

Repisa marmol de 1,5 cm de gruix mínim para lavabo
Sense descomposició

73,60 €

Mesa de exploración de 3 cuerpos con cabecero y piecero regulables en
altura. La camilla presenta tres tipos de acabados de acero: pintado,
cromado e inoxidable. La tapicería de color negro es de Skay
Sense descomposició

275,00 €

Subministre i instal.lació de porta-rotlles de paper higiènic industrial, de ABS
blanc i gris clar, de 312 mm de diàmetre i 120 mm d'ample, per un rotllo de
paper de 260 mm de diàmetre màxim, de 400 m de longitud, per a mandri de
45 mm, tancament mitjançant pany i clau.

275,00 €
23,44 €
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Pressupost
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

01

WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ

TITOL 3

01

DEMOLICIONS

NUM. CODI
1

RELEMENTTL01

TOTAL

UA
u

TITOL 3

DESCRIPCIÓ
Partida justificada per la demolició de les cambres higièniques
existents amb mitjans manuals. Inclou retirada de
tabiqueria,portes, inodors, wc´s, urinaris, rajoles terra existent….
Inclou retirada, càrrega i transport a l´abocador (P - 100)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.250,00

1,000

2.250,00

2.250,00

01.01.01

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

01

WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ

TITOL 3

02

INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 24/07/19

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F9Z1U010

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P 7)

2,15

107,980

232,16

2

F222142B

m

Excav.rasa/pou,h<=1,6 m amb mitjans manuals . Inclou càrrega,
transport i dipòsit abocador.
(P - 2)

49,70

51,190

2.544,14

3

F227500F

m

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM.

2,49

51,190

127,46

82,12

20,000

1.642,40

(P - 3)
4

F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i amb acabat reglejat.
(P - 4)

5

FD7FAJ35

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mmen rasa i
formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per
la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(P - 11)

35,19

35,000

1.231,65

6

FD7FAJ36

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 250mmen rasa i
formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per
la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(P - 12)

38,13

24,000

915,12

7

FD7FAJ37

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 110mmen rasa i
formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per
la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(P - 13)

25,28

34,000

859,52

8

FD7FAJ38

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 50mmen rasa i
formigonat 10cm al voltant. Inclou tots els mitjans necessaris per
la seva col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(P - 14)

18,90

20,000

378,00

9

RELEMENTTL02

m

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions
amb mitjans manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a
l´abocador (P - 101)

3,15

35,000

110,25

10 RELEMENTTL03

pa

Partida justificada per la connexió en el col.lector principal que
pasa per l´aparcament. Inclou també refer els elements de
pavimentació. (P - 102)

850,00

1,000

850,00

TOTAL

TITOL 3

01.01.02

8.890,70

EUR
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

01

WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ

TITOL 3

03

INSTAL.LACIÓ AIGUA

NUM. CODI

Pàg.: 2

Data: 24/07/19

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3,15

65,000

204,75

1

RELEMENTTL02

m

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions
amb mitjans manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a
l´abocador (P - 101)

2

L169C511

u

Cala p/localitzar servei (P - 19)

35,31

3,000

105,93

3

RELEMENTTL69

m

Subministre i instal.lació de clau de tall plom-abs fins a Ø 25mm.
Incloutreballs i material necessari. (P - 103)

85,20

3,000

255,60

4

RELEMENTTL70

m

Partida justificada per la instal.lació d´aigua en les cambres
higièniques i infermeria . Inclou l´execució amb tuberia
multuicapa PERT-AL-PERT i tots els accessoris necessaris per
fer arribar aigua a tots els wc´s, orinaris i inodors. Materials (P 104)

2.150,00

1,000

2.150,00

5

RELEMENTTL71

m

Partida justificada a disposició de la DF o propietat per elemenrts
de control (P - 105)

1.000,00

1,000

1.000,00

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

01

WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ

TITOL 3

04

NUM. CODI

UA

INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT

DESCRIPCIÓ

1

RELEMENTTL02

m

Regata en paret ceràmica o formigó per pas de canalitzacions
amb mitjans manuals. Inclou retirada, càrrega i transport a
l´abocador (P - 101)

2

L169C511

u

Cala p/localitzar servei (P - 19)

3

RELEMENTTL75

m

Partida justificada per l´execució de la instal.lació elèctrica. Inclou
el subministre i instal.lació de lluminàries tipus led, a determinar
per la propietat amb sensors de presencia, els mecanismes de
protecció necessàris de la instal.lació en cambres humides, 3
endolls per càmara higiènica i infermeria, .... etc (P - 106)

4

RELEMENTTL76

m

Partida pel subministre de material (P - 107)

TOTAL

TITOL 3

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3,15

65,000

204,75

35,31

2,000

70,62

1.650,00

1,000

1.650,00

450,00

1,000

450,00
2.375,37

01.01.04

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

01

WC´S I INFERMERIA. REHABILITACIÓ

TITOL 3

05

PALETERIA I ACCESSORIS

NUM. CODI

3.716,28

01.01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTTL80

m2

M2. d'envà d'extradossat de façana mitjançant envà ceràmic de 7
cm de gruix rejuntat amb morter i ataconat amb guix en part
superior a forjat (P - 108)

30,23

45,600

1.378,49

2

RELEMENTTL81

m2

M2. Enrajolat amb plaqueta de gres porcelànic (preu del material
20 euros / m2), en format comercial, rebut amb morter de ciment
cola, i / peces especials, formació de biaixos, rejuntat, neteja i
p.p. de costos (P - 109)

35,60

105,600

3.759,36

3

RELEMENTTL82

m2

M2. Enrajolat de rajola de porcelanato (preu del material 25
euros / m2), per a banys en format comercial, rebut amb morter
de ciment i sorra de riu 1/6, i / llit de 2 cm. de sorra de riu, rejuntat
i neteja, s / NTE-RSB-7. (P - 110)

35,00

54,000

1.890,00

EUR
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4

RELEMENTTL83

u

Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model
Meridian ´´ROCA´´, color blanc, de 370x645x790 mm, amb
cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm,
seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. (P - 111)

435,21

8,000

3.481,68

5

RELEMENTTL84

m

Lavabo de porcellana sanitària mural, model Diverta ´´ROCA´´,
color blanc, de 750x440 mm, equipat amb aixetes
monocomandament de lleixa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i
limitador de cabal a 6 l / min, acabat cromat, model Thesis, i
desguàs, acabat crom amb sifó corb (P - 112)

375,20

7,000

2.626,40

6

RELEMENTTL85

u

Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat,
per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb
osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit. (P - 113)

152,30

2,000

304,60

7

RELEMENTTL86

m

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , fixat mecànicament al
parament. (P - 114)

65,60

5,000

328,00

8

RELEMENTTL87

u

Porta 80x210 bastiment de base d'58x45, revestit amb batidero
DM, rexapat amb FAIG VAPORITZAT de 60x30, tapajunts de
80x10, fulla plana semimaciza xapada HAGI VAP., De 35 mm de
gruix, xapats 2 cants, ferramentes, perns de llautó, maneta Tesa
4B o similar color plata mat, col·locació i lacat en blanc. Inclou
feines per adaptació obertura i col.locació de pany si s´escau. (P
- 115)

194,56

10,000

1.945,60

9

RELEMENTTL88

u

Eixugamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal d'aire
de 40 l / s, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat
brillant, polsador amb 35 segons de temporització. (P - 116)

208,72

3,000

626,16

10 RELEMENTTL89

u

Subministre i col.locació de canviador de bebes de paret
horitzontal (P - 117)

325,10

1,000

325,10

11 RELEMENTTL90

m

Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a
granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN acabat vaig fumar,
polsador d'ABS gris i tapa d'acer inoxidable. (P - 118)

26,25

4,000

105,00

12 RELEMENTTL91

u

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà,
velocitat 2350 rpm, potència màxima de 12 W, cabal de
descàrrega lliure 120 m³ / h, nivell de pressió sonora de 33 dBA,
de dimensions 121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm,
color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz
de freqüència. Fins i tot accessoris, elements de fixació i tub de
sortida .Tot inclòs (P - 119)

125,00

4,000

500,00

13 RELEMENTTL92

m

Repisa marmol de 1,5 cm de gruix mínim para lavabo (P - 120)

73,60

7,000

515,20

14 RELEMENTTL93

m

Mesa de exploración de 3 cuerpos con cabecero y piecero
regulables en altura. La camilla presenta tres tipos de acabados
de acero: pintado, cromado e inoxidable. La tapicería de color
negro es de Skay (P - 121)

275,00

1,000

275,00

15 RELEMENTTL94

u

Subministre i instal.lació de porta-rotlles de paper higiènic
industrial, de ABS blanc i gris clar, de 312 mm de diàmetre i 120
mm d'ample, per un rotllo de paper de 260 mm de diàmetre
màxim, de 400 m de longitud, per a mandri de 45 mm, tancament
mitjançant pany i clau. (P - 122)

23,44

8,000

187,52

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

02

MAGATZEMS. ACONDICIONAMENT.

NUM. CODI

18.248,11

01.01.05

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTRS11

m2

Demolicions dels tabics interior amb mitjants manuals. Inclou
retirada de la runa, càrrega, cànon i transport. (P - 94)

12,30

35,000

430,50

2

RELEMENTRS12

m2

Reparació de parets o sostres amb enguixat o bé arrebossat

12,36

200,000

2.472,00

EUR
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segons estat actual. Fins a un ma`xim de 150 m2 (P - 95)

3

RELEMENTRS13

pa

Partida alçada justificada per les ajudes de buidat dels
magatzems. (P - 96)

850,00

1,000

850,00

4

RELEMENTRS14

m2

M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o
similar en paraments verticals i horitzontals, rentable dues mans,
i / polit i empastat. Inclou part proporcional de neteja. (P - 97)

9,00

709,790

6.388,11

5

RELEMENTRS15

u

Lacat de les portes de fusta existents en color que determini la
propietat o la DF. Inclou lacat dels marcs. (P - 98)

42,60

16,000

681,60

6

RELEMENTRS16

u

Reixa de ventil.lació de les dimensions de l´obertura actual del
magatzem. (P - 99)

85,00

12,000

1.020,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

03

INNIFUGACIÓ ESTRUCTURA PAVELLÓ

NUM. CODI

11.842,21

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTRS01

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90, en biga PN16 de 2,2 (P - 84)

145,00

6,000

870,00

2

RELEMENTRS02

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90, en pilar PN22 de fins a 9 metres d´alçada a tres cares (P 85)

480,00

16,000

7.680,00

3

RELEMENTRS03

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90, en pilar PN20 de fins a 9 metres d´alçada a tres cares (P 86)

460,00

4,000

1.840,00

4

RELEMENTRS04

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90, en pilar PN14 de fins a 9 metres d´alçada a quatre cares
(P - 87)

360,00

4,000

1.440,00

5

RELEMENTRS05

u

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90,1 biga de 30cm X 10 metres (P - 88)

250,00

1,000

250,00

6

RELEMENTRS06

pa

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90, en2 bigues de 14cm X 14 cm y de 100 metres de llarg a
tres cares (P - 89)

480,00

1,000

480,00

7

RELEMENTRS07

pa

Aplicació de pintura intumescens, fins aconseguir una resistència
EI90, en jàsseres de 50 metres de llarg per 3 metres d´alt (P - 90)

950,00

8,000

7.600,00

8

RELEMENTRS08

pa

Aislamiento térmico por el interior en cubierta, formado por
espuma rígida de poliuretano proyectado de 20 mm de espesor
mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente
sobre el paramento mediante proyección mecánica. (P - 91)

6,09

1.449,000

8.824,41

9

RELEMENTRS09

pa

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al
fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego
de 60 minutos. (P - 92)

13,15

0,000

0,00

10 RELEMENTRS10

pa

Partida alçada justificada per plataforma elevadora per dur a
terme els treballs (P - 93)

1.350,00

1,000

1.350,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

04

SECTORITZACIÓ CALDERA INTERIOR PAVELLÓ

NUM. CODI
1

RELEMENTRM80

30.334,41

01.03

UA
pa

DESCRIPCIÓ
Partida per demolició de la cambra existent. Inclou càrrega,
transport i cànon abocador. També desmontatge de la caldera
per posterior recol.locació. (P - 69)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

850,00

1,000

850,00

EUR
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2

RELEMENTRM81

m

Tall amb radial de llossa de formigó fins a 30 cm de gruix. (P 70)

5,60

6,000

33,60

3

RELEMENTRM82

m2

Demolició de llossa de formigó de fins a 30 cm de profunditat i 30
cm d´amplada. Inclou retirada, càrrega , transport i cànon
d´abocador (P - 71)

45,60

16,000

729,60

4

RELEMENTRM83

m2

m2. Pared de 15cm.Fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó calat de
24x12x7 cm., Assegut amb morter de ciment CEM II / A-P 32,5 R
i sorra de riu 1/6 (M-80) per a posterior terminació, i / p.p. de
ruptures, replanteig, aplomat i anivellació segons NTE-FFL i
MV-201 inclosos la col·locació de bastiments de base. Alçada
bimbel sobre forjat: 1m. Primeres dues filades full de cant per a
lliurament mitja canya. Inclou lligada amb parets laterals amb
reas en forma de L de 0,4m*0,4m cada 30cm d´alçada (P - 72)

39,60

13,000

514,80

5

RELEMENTRM86

u

Subministre i col.locació de porta per a sala de màquines de
doble fulla de 80 E2 30-C5. Totalment instal.lada i provada. (P 73)

275,60

2,000

551,20

6

RELEMENTRM87

u

Subministre i instal.lació de reixa de ventilació de 1 metre de
longitud per 0,7 metres d´alt.
(P - 74)

135,00

1,000

135,00

7

RELEMENTRM88

pa

Partida integra per la senyalització de la sala de calderes i vies
d´evacuació (P - 75)

56,30

1,000

56,30

8

RELEMENTRM89

m2

Forjat amb biguetes pretesades de T12 amb bovedilles de
formigó de 60 cm ampla * 20cm llarg * 10cm de gruix amb els
seus negatius i càmera de compressió de 4cm. (P - 76)

95,60

8,000

764,80

9

RELEMENTRM90

pa

Partida per la col.locació de la caldera s/ plànol projecte,
subministre i col.locació de comportes tallafocs , allargament de
tubs de sortida de fums, d´aportació i sortida d´aire. Totalment
instal.lat i provat. (P - 77)

2.560,00

1,000

2.560,00

10 RELEMENTRM91

pa

Legalització clima. Inclou la redacció del projecte i la inspecció de
la ECA. . (P - 78)

1.500,00

1,000

1.500,00

11 RELEMENTRM92

pa

Desplaçament de la clau de pas de gas i electrovàlvula (P - 79)

450,00

1,000

450,00

12 RELEMENTRM93

pa

Subministre i instal.lació de detector de gas (P - 80)

250,00

1,000

250,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

05

INSTAL.LACIÓ FALS SOSTRE I PANELLS ABSORVIDORS SOR

NUM. CODI

8.395,30

01.04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTRM68

m2

Suministre i
colocació de fals sostre Rockfon,
modeloBoxer,format per panells de llana de roca revestits amb
caravista per un velo blanc reforzat amb reixa, i un contravel en la
cara posterior dels panells. Enmodulació de1200x600x40mm.
suspesos sobre perfilería metálica vista en color blancoT-24,
format per perfils primaris de 3600mm colocats cada 1200mm, i
perfils secundaris de 1200mm colocats cada 600mm.
Remateperimetralmedianteperfilangularde24x24mm.Fixació de
plaques mitjantçant clip de fixació, segejat de plaques a
perfileria.colocats en paral.lel o a la coberta inclinada i colocats
entre jásseres, per preservar els mecanismes de les cistelles de
bàsquet. (P - 64)

42,69

1.449,000

61.857,81

2

RELEMENTRM69

pa

Retirada panells absorbidors existents. Inclou mà d´obra i
càrrega, transport i cànon d´abocament (P - 65)

650,00

1,000

650,00

3

RELEMENTRM70

m2

m2 subministre i col.locació revestiment vertical per a correcció
acústica, en dues parets (P - 66)

37,60

182,400

6.858,24

EUR
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4

RELEMENTRM71

pa

Partida alçada a disposició DO per imprevsitos en el fasls sostre
(P - 67)

1.000,00

1,000

1.000,00

5

RELEMENTRM72

pa

Partida alçada justificada per a dues plataformes elevadores per
dur a terme els treballs (P - 68)

1.650,00

1,000

1.650,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

06

ADEQUACIÓ DE RAMPES D´ACCÉS WC´S I MAGATZEMS. PAVI

NUM. CODI

72.016,05

01.05

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2194XK1

m2

m2.Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport i cànon d´abocador. El preu inclou el picat
del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició
de la base suport. (P - 1)

9,56

94,890

907,15

2

RELEMENTRM64

m2

Demolició de llosa de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i
rampes, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i
cànon d´abocador.. (P - 60)

52,56

10,200

536,11

3

RELEMENTRM65

m2

Repas de la rampa amb formigó HM20, inclou armat que la DO
sol.liciti (P - 61)

56,30

10,200

574,26

4

F9DLM860

m2

Solat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, estil marbre
´´TAU CERÁMICA´´, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup
BIa, 10x10 cm, per ús interior, amb resistència al lliscament tipus
2, segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat T100 Super ´´TAU
CERÁMICA´´, i rejuntades con morter tècnic acolorit superfí tipus
CG, Line Fix, color blanc, per a junt d'entre 1,5 i 3 mm.
(P - 5)

39,52

94,890

3.750,05

5

RELEMENTRM66

m2

m² Entramat autoportant de plaques de guix laminat.Envà senzill
(15 + 48 + 15) / 600 (48) (2 normal) amb plaques de guix laminat,
, format per una estructura simple, amb disposició normal ´´N´´
dels muntants; 78 mm de gruix total. (P - 62)

28,30

4,000

113,20

6

RELEMENTRM67

u

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable
AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con
soportes del mismo material fijados al paramento mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de
acero.Totalment instal.lat. (P - 63)

68,56

4,000

274,24

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

07

REHABILITACIÓ ENTRADA PRINCIPAL

NUM. CODI

6.155,01

01.06

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2194XK1

m2

m2.Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport i cànon d´abocador. El preu inclou el picat
del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició
de la base suport. (P - 1)

9,56

41,000

391,96

2

F9DLM860

m2

Solat de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, estil marbre
´´TAU CERÁMICA´´, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup
BIa, 10x10 cm, per ús interior, amb resistència al lliscament tipus
2, segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat T100 Super ´´TAU
CERÁMICA´´, i rejuntades con morter tècnic acolorit superfí tipus

39,52

41,000

1.620,32

EUR
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CG, Line Fix, color blanc, per a junt d'entre 1,5 i 3 mm.
(P - 5)

3

RELEMENTRM57

m2

Revestiment amb tauler contraxapat fenòlic de 10 mm de gruix,
amb la cara vista revestida amb xapa de fusta de roure, cargolat
al parament vertical. (P - 53)

45,20

28,840

1.303,57

4

RELEMENTRM58

u

Subministre i col.locació de dues plantes de fins a 50cm de
diàmetre i 2 metres d´alçada segons petició propietat (P - 54)

45,00

2,000

90,00

5

RELEMENTRM59

u

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre
laminat de 6+6 transparent amb cantell arenat i punta normal.
Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i
provat. (P - 55)

756,30

3,000

2.268,90

6

RELEMENTRM60

u

Porta de 1,8 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre
laminat de 6+6 transparent amb cantell arenat i punta normal.
Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i
provat. (P - 56)

826,60

2,000

1.653,20

7

RELEMENTRM61

u

Retirada de porta existent, adequació del forat a les noves
finestres. Inclou càrrega, transport i cànon d´abocament. (P - 57)

95,32

8,000

762,56

8

RELEMENTRM62

pa

Partida per la retirada dels plafons informatius actuals i reposició
per uns de nous s/ criteri de la propietat. (P - 58)

420,00

1,000

420,00

9

RELEMENTRM63

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb
sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament,
per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(P - 59)

125,30

4,000

501,20

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

08

REHABILITACIÓ FAÇANA PRINCIPAL

NUM. CODI

9.011,71

01.07

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTRM51

pa

Partida per la reparació d´esquerdes s/ memòria projecte, tapat
de forats a la façana. Inclou la maquinària i medis necessaris per
fer els treballs en alçada. (P - 49)

850,00

1,000

850,00

2

RELEMENTRM52

m2

Repicat voladís.Repicat superficial fins a 4 cm de profunditat de
reboc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, transport i cànon d´abocament. Inclou la
maquinària i medis necessaris per fer els treballs en alçada. (P 50)

39,52

41,000

1.620,32

3

RELEMENTRM53

m2

Reparació del voladís amb morter de reparació sika i posterior
rebocat, Tot inclòs (P - 51)

13,20

41,000

541,20

4

RELEMENTRM55

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat.Inclou la maquinària i medis necessaris per fer els
treballs en alçada. (P - 52)

12,30

315,060

3.875,24

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

09

PINTURA INTERIOR

NUM. CODI
1

RELEMENTRM50

TOTAL

CAPÍTOL

6.886,76

01.08

UA
m2

DESCRIPCIÓ
M2. Pintura plàstica llisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o
similar en paraments verticals i horitzontals, rentable dues mans,
i / polit i empastat. Inclou part proporcional de neteja. (P - 48)
01.09

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

9,00

1.179,850

10.618,65

10.618,65

EUR
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

10

REPARACIÓ GOTERA PAVELLÓ

NUM. CODI

Pàg.: 8

Data: 24/07/19

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTRM40

u

Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1.
Inclou el subministre i muntatge (P - 42)

53,60

2,000

107,20

2

RELEMENTRM41

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclou certificat (P - 43)

25,30

52,000

1.315,60

3

RELEMENTRM42

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida
horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació
del cable i dos terminals de cable amb elements protectors,
segons UNE_EN 795/A1 (P - 44)

85,60

1,000

85,60

4

RELEMENTRM43

u

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa,
d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1 (P - 45)

36,60

3,000

109,80

5

RELEMENTRM44

pa

Partida per la revisió de la coberta i reparació de la gotera (P 46)

450,60

1,000

450,60

6

RELEMENTRM45

u

Certificarció línea de vida definitiva per ECA (P - 47)

350,00

1,000

350,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

11

IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA

NUM. CODI

2.418,80

01.10

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

850,00

1,000

850,00

1

GBA31156

2

RELEMENTRM30

m2

Neteja de la superficie de la coberta a impermeabilitzar. (P - 35)

0,75

385,610

289,21

3

RELEMENTRM31

m2

Subministrament i instal·lació flotant, sota la impermeabilització,
de capa separadora de fibres contínues de polipropilè 100%,
resistència al punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació,
resistència química segons EN14030, resistència microbiològica
segons EN12225, tipus TYPAR SF-37 de DuPont o equivalent.
Solapament 20 cm. (P - 36)

1,89

385,610

728,80

4

RELEMENTRM32

m2

Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant de
cautxú EPDM 100% vulcanitzat RubberGard LSFR de Firestone
o equivalent de 1,1 mm de gruix constant, amb marcatge CE,
certificat ISO 14001, emissions de CO2 de 28,3 kg/m2, complint
la UNE-EN 13956 i tot el sistema d'instal·lació certificat pel DIT
554-R/17 i AVIS TECHNIQUE, prefabricada monocapa es
presenta en obra en grans mòduls o mantes sense unions (3,05
m; 6,10 m; 7,62m; 9,15 m; 12,20 m ó 15,25 m d'ample per 30,05
m de llarg). Col·locada flotant sobre geotèxtil separador entre
suport i làmina impermeabilitzant en els paraments horitzontals i
totalment adherida als paraments verticals dels perímetres i
punts singulars mitjançant adhesiu de suport del sistema
(BA-2004, BA-2012, BA-2012S ó SA-008max) s'inclou en
aquesta partida la adhesió de 25 cm d'alçada a perímetres.
Les unions entre mòduls de la membrana a realitzar en obra
s'efectuaran amb cavalcament mínim de 100 mm prèvia
imprimació ´´QuickPrime´´ i interposant ´´Junta Ràpida
Autoadhesiva de 75 mm´´ al llarg de tota l'àrea de solapament
provocant una unió química en fred. Inclou minves. (Detall

23,25

385,610

8.965,43

u

Desmuntatge dels elements de la coberta, acopiat en un lloc on
es designi durant l´execució de les obres, protecció d´aquestes i
posterior recol.locació. Tot provat i en funcionament (P - 17)

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 9

Data: 24/07/19
E-LS-1). (P - 37)

5

RELEMENTRM33

m

Ancoratge mecànic previ, a la base o al muret, de Banda
Perimetral Armada Autoadhesiva fixada mecànicament amb
barra solera galvànica del sistema o plaques de repartiment
V-Plate de Firestone.
(Detall E-BT-1 fixació al muret o detall E-BT-2 fixació a la base).
(P - 38)

6,56

253,960

1.665,98

6

RELEMENTRM34

m2

Subministrament i instal·lació flotant, sobre la impermeabilització,
de capa separadora de fibres contínues de polipropilè 100%,
resistència al punxonament CBR 1200N, resistència a l'oxidació,
resistència química segons EN14030, resistència microbiològica
segons EN12225, tipus TYPAR SF-37 de DuPont o equivalent.
Cavalcament 20 cm. (P - 39)

1,86

385,610

717,23

7

RELEMENTRM35

m

Fixació perimetral final de la membrana de cautxú EPDM
mitjançant ´´Barra de Ancoratge Final´´ del sistema en alumini de
2,5 cm d'ample per 3 m de llarg, preperforat cada 10 cm, amb
trencaaigües per sustentar segellat flexible de PU (poliuretà), Lap
Sealant HS o LS-009. (Detall E-T-4) (P - 40)

8,65

253,960

2.196,75

8

RELEMENTRM36

m3

Subministrament i estesa de capa mínima de 5 cm de gruix amb
grava de palet de riera volumètrica 16/32, repercussió de 50
kg/m2 (P - 41)

23,65

27,450

649,19

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

12

ESCALA SORTIDA EMERGÈNCIA

NUM. CODI

16.062,59

01.11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F9Z1U010

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P 7)

2,15

30,800

66,22

2

R2194JJ1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 30 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.
(P - 21)

15,60

7,160

111,70

3

R21142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió.
Inclou càrrega, transport i diposit a abocador
(P - 20)

12,61

2,690

33,92

4

RELEMENTRMP9

m3

Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.. (P - 81)

177,23

2,690

476,75

5

RELEMENTRM10

m2

Llosa d'escala d'acabat vist amb xapa metàl·lica com a encofrat
perdut (P - 22)

127,56

14,770

1.884,06

6

RELEMENTRM11

m2

Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó (P - 23)

44,95

2,690

120,92

7

RELEMENTRM13

m2

Mur de càrrega de fàbrica de maó ceràmic (P - 24)

44,89

15,610

700,73

8

RELEMENTRM14

u

Connectors Ø12 retacats amb resina epoxi (P - 25)

22,60

6,000

135,60

9

RELEMENTRM15

u

Connectors Ø16 retacats amb resina epoxi (P - 26)

29,60

12,000

355,20

10 RELEMENTRM16

m2

Acabat d'arrebossat amb morter monocapa (P - 27)

33,26

15,610

519,19

11 RELEMENTRM17

u

Porta instal·lacions RF-90 (P - 28)

195,00

1,000

195,00

12 RELEMENTRM18

m

Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura, composta
de passamans de 50 mm de diàmetre subjecte a muntants

235,20

12,160

2.860,03

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 10

Data: 24/07/19
verticals de 40x40 mm i plafó de 3 barrots massissos horitzontals
soldats als muntants per escala recta d'un tram, fixat mitjançant
ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer. (P - 29)

13 RELEMENTRM19

pa

Partida per la col.locació d´un sistema d´obertura antipànic a la
porta d´entrada del camp de futbol i realitzar les modificacions
necessàries per la seva obertura cap a l´exterior. Si cal
substitució. Tot inclòs. (P - 30)

1.350,00

1,000

1.350,00

14 RELEMENTRM20

pa

Partida per ajudes a l´instal.lació de la porta de sortida de
l´escala en vidre existent. Tot inclòs (P - 31)

650,00

1,000

650,00

15 RELEMENTRM21

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb
sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament,
per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(P - 32)

125,30

4,000

501,20

16 RELEMENTRM22

u

Porta de 1,6 metres d´amplada i 2,3 metres d´alçada de vidre
laminat de 6+6 transparent amb cantell arenat i punta normal.
Inclou les bisagres i fixacions necessàries. Totalment instal.lat i
provat. (P - 33)

756,30

1,000

756,30

17 RELEMENTRM23

m

m.l subministre i col.locació Gual tipus V40. Tot inclòs s/ plànols
(P - 34)

65,30

5,000

326,50

18 F9E1310G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu
e normalment conformen la unitat.
Inclou base de formigó fins a 20cm de HA20 (P - 6)

65,90

9,000

593,10

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

13

OBERTURES PASSADÍS

NUM. CODI

11.636,42

01.12

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FA1223

m3

Demolició de pany de paret de bloc o gero de fins a 95 * 125.
Inclou la demolició superior, subministre i col.locació de biga IPN
en H del 16 tractada de 1,3 m i posterior demolició de l´obertura ,
càrrega , transport i cànon d´abocador. Rematat dels cantos amb
morter. (P - 8)

389,62

4,000

1.558,48

2

FD7FAJ02

m

Finestres oscil.lobatents de dimensions de 80 cm d´amplada per
1,2 metres d´alçada amb vidre laminat 4/4 +12+4 d´alumini . (P 10)

354,60

4,000

1.418,40

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

14

MILLORA DESGUÀS COBERTA

NUM. CODI
1

GDEA0400

2.976,88

01.13

UA
u.

DESCRIPCIÓ
Formació e connexió de sortida canal de la coberta a la
canalització de recollida general, mitjançant canonada de PVC
per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de fins a 200
mm de diàmetre incloent colzes, fins a línia de façana (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa existent,
demolició de tram de canonada de sanejament existent (segons

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

12,60

10,000

126,00

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 11

Data: 24/07/19
indicacions de la DO), Tot acabat.
(P - 18)

2

FD7FAJ01

m

Subministre i col.locació de tub de PVC Ø 120mm, penjat o
grapat a la paret. Inclou tots els mitjans necessaris per la seva
col.locació, colzes i accessoris. Inclou retirada existent.
(P - 9)

23,60

140,000

3.304,00

3

GBA31111

pa

Partida per la connexió dels quatre pluvials a la xarxa de
sanejament. Tot inclòs (P - 16)

1.300,00

1,000

1.300,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

15

NUM. CODI

4.730,00

01.14

UA

PRESSUPOST CAN SORTS
ELEVADORS CADIRA DE RODES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

RELEMENTRMPP

u

Subministrte i instal.lació plataforma RI.Carril único en acero
pintado RAL 7035.Grupo motriz integrado en la
estructura.lataforma 950x1200mm con puertas y lateral
acristalado
Pintada
en
RAL7035
con
dispositivo
anti-aplastamiento.
Hueco necesario 1300mm ancho x 1350mm fondo.
Foso mínimo necesario 150mm. Sustituible por una
rampa.Cabina con pulsadores subida/bajada y llave
desconexiónBotoneras de planta (2) equipadas con llave.Mandos
de presión constante.Puerta rellano con cierra eléctrico de 1100
mm altura.Número de paradas 2.Recorrido de 1200mm.Anclaje
directamente a pared. Tensión de alimentación 230v AC
Velocidad 0.07 mts/seg.
Capacidad de carga 300 Kg.
Transmisión hidráulica.
Paracaídas, válvula hidráulica de seguridad.
Tensión de maniobra 24V DC
Potencia motor 750W (P - 82)

8.950,20

1,000

8.950,20

2

RELEMENTRMPR

u

Preparació base per la plataforma vertical i ajudes de paleteria.
Modificació de la barana segons especificació DO. Instal.lació
elèctrica fins a quadre elèctric ( instal.lació no vista). Tot inclòs
per possar la plataforma en marxa. (P - 83)

1.200,00

1,000

1.200,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST CAN SORTS

CAPÍTOL

16

VARIS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

XPASS010

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a
l'obra d'acord amb l' annex corresponent. (P - 0)

2

GBA31110

pa

Partida per mobiliari i equipament esportiu (P - 15)

TOTAL

CAPÍTOL

10.150,20

01.15

01.16

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3.500,00

1,000

3.500,00

10.000,00

1,000

10.000,00
13.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/07/19

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01

Wc´s i Infermeria. Rehabilitació
Magatzems. Acondicionament.
innifugació estructura pavelló
Sectorització caldera interior pavelló
Instal.lació Fals sostre i panells absorvidors sor
Adequació de rampes d´accés WC´s i magatzems. Pavi
Rehabilitació entrada principal
Rehabilitació façana principal
Pintura interior
Reparació gotera pavelló
Impermeabilització coberta
Escala sortida emergència
Obertures passadís
Millora desguàs coberta
Elevadors cadira de rodes
Varis
Pressupost CAN SORTS

35.480,46
11.842,21
30.334,41
8.395,30
72.016,05
6.155,01
9.011,71
6.886,76
10.618,65
2.418,80
16.062,59
11.636,42
2.976,88
4.730,00
10.150,20
13.500,00
252.215,45
252.215,45

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost CAN SORTS

252.215,45
252.215,45

EUR

Projecte de remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1

252.215,45

13 % Despeses Generals SOBRE 252.215,45....................................................................................................................................
32.788,01
6 % Benefici Industrial SOBRE 252.215,45....................................................................................................................................
15.132,93

Subtotal

300.136,39

21 % IVA SOBRE 300.136,39....................................................................................................................................63.028,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS )

Sentmenat 18 de juliol 2019

Montserrat Colomer Mas
Enginyer Tècnic Industrial
Col.legiada num.21.502 CETIB

363.165,03

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

12.

DURACIÓ DE LES OBRES

Un cop obtingudes les corresponents llicencies municipals d’obres es preveu
una durada de quatre mesos.

13.

PRESSUPOST

El pressupost d’execució material de les obres a realitzar, incloent materials, mà
d’obra, muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars puja la quantitat de DOSCENTS CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS ( 252.215,45 €).
El pressupost total de Projecte ( IVA inclòs ) és de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL
CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRESCÈNTIMS ( 363.165,03 €)

Sentmenat, 18 juliol 2019

Montserrat Colomer Mas
Enginyer Tècnic
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ANNEXOS GRÀFICS - PLÀNOLS
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En compliment del R.D. 105/2008, de l’u de febrer, pel que es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició s’inclouen en el
present Annex del Projecte Constructiu tots els elements per a valorar la
aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus
generats, segons el següent Estudi de gestió de residus de construcció i
demolició.
objectiu
La Propietat com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la
reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible
de l’activitat de la construcció.
Normativa actual:Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
(publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril)

2.IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ DELS RESIDUS
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos
que això comporti amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost
d’aquest Estudi de Gestió de Residus.
El Contractista haurà tenir en compte en el seu Pla de gestió de residus de
construcció i demolicions les activitats d’obra que generin potencialment
residus amb afectació ambiental i que es descriuen a continuació:
2.1.LLISTA ESTIMADA DE RESIDUS
S’inclou la relació del tipus de residu que es produirà en la fase d’execució de
les obres i que el Contractista haurà d’avaluar en el seu Pla de gestió de residus
de construcció i demolició.
Aquesta classificació es fa, d’acord a la llista europea publicada per l’Ordre
MAM/304/2002, de vuit de febrer.
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant
l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que
està en vigor des de l’u de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un
sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos i tòxics contaminants (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el
format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya
(CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de
tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que
no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus
(CER), com és el cas de la seva classificació.
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Nú
m.

TIPUS/DESCRIPC
ORIGEN
IÓ DEL RESIDU

1

Mescles
bituminoses
que
no
contenen
quitrà d’hulla

6

7

9

10

11

12

13

14

15

CODI
RESIDU
MAM
(CER)

Restes
de
mescles
bituminoses
170302
(afermats)

V71

T12

NE

V71

T11
T15

X

V71
V84

T11
T15

X

V71

T12
T15

X

V41

-

X

V71
V84

T11
T12
T15

X

160505

-

T32

200110
200111

V13
V61

T21
T12

X

T12

X

T12

X

-

X

Enderrocs,
restes
Formigó
170101
d’execució
(fonaments)
Teules
i Enderrocs,
materials
residus
170103
ceràmics
d’execució
Mescles
de Enderrocs,
formigó,
residus
en
maons, teules i general
170107
material
ceràmic
Restes
de
Restes metalls
ferralla
191202
ferris
(fonaments)
Moviment de
Terres,sorres,
terres
170504
pedres
Aerosols (gasos
en recipients a Pintures
pressió que no
tenen
subst.
perilloses)
Draps
de Residus
neteja
bruts, generals
roba
bruta,
absorbents
bruts
Embalatges
Envasos
de diversos
paper i cartró
Envasos
fusta

16
Papers
cartrons

de

Embalatges
diversos

Embalatges
i diversos,
material
d’oficina

COD COD Classific.
I
I TDR (*)
VAL
NE ES

150101

150103

200101

V11
V51
V85
V61
V15
V51
V61
V11
V61
V85

ES

X
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17

18

20

Restes
de
fustes,
aglomerats,
etc, no tractats
a pressió amb
subst. tòxiques
Restes vegetals
(residus
biodegradable
s)
Envasos
que
contenen
restes
de
substàncies
perilloses
o
estan
contaminades
per aquestes

Preparació
d’encofrats,
residus
diversos

Esbrossada,
poda,
jardineria
Pots
de
pintura,
olis,
substàncies
plaguicides

200138

V15
V61

T12

X

200201

V83
V85

-

X

150110

V51

T13
T21
T36

Preparació
T21
Fusta laminada,
d’encofrats,
T22
encolada
o
030104 V61
residus
T33
tractada
diversos
T13
22
Manteniment
Líquids de fre
de
160113 V21 T21
usats
maquinaria
23 Olis sintètics de Manteniment
motor,
de de
T21
transmissió
maquinaria
130206 V22
T22
mecànica
i
lubricants
24
Restes
de
T21
Dissolvents
200113 V21
materials
T22
25 Pintures,
tints, Restes
de
resines, coles, materials
vernissos,
T24
dissolvents,
200127 T21
àcids,
bases,
T22
anticorrosius,
desencofrant
26
Manteniment
T36
Pneumàtics
V52
de
160103
T21
fora d’ús
V61
maquinaria
T12
(*) MARCAR AMB UNA “X”: NE (NO ESPECIAL); ES (ESPECIAL)

X

21

X

X

X

X

X

X

Estimació en projecte del volum de residus de construcció i demolició que es
generaran en l’ obra
2.2.1.ESTIMACIÓ DELS RESIDUS EN ELS ENDERROCS
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SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
TIPOLOGIA
MATERIALS

Inert, No inert,
Especial

1000
VOLUM REAL VOLUM APARENT
3

(m residu)

170504 (terres i pedres diferents dels
Inert
especificats en el codi 170503*)
170302 (barreges bituminoses diferents
de les barreges especificades en el codi
No Especial
170301*
170405 (ferro i acer)
No Especial
170203 (plàstic)

PES
(T)

(m residu)

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

5

0

12,5

5

0

12,50

Inert-terres (170504)

0

0

0

NE-barreja (170904)

5

0

12,50

NE-metall (170407)

0

0

0

NE-plàstic (170203)

0

0

0

No Especial

170904 (residus barrejats de
construcció i d'enderroc diferents dels
especificats en el codis 170901, 170902i No Especial
170903)*)
TOTAL (4)

TOTAL PER TIPOLOGIES

3

Especial (150110)

(Veure la taula model per inventariar els R. Especials)

* Els quals contenen substàncies perilloses; (4) Excepte residus especials
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2.2.2. ESTIMACIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS EN ELS ENDERROCS
INVENTARI RESIDUS ESPECIALS

S'HA
QUANTITAT

CODI CER
DETECTAT?

PER A ENDERROCS

SI
TERRES CONTAMINADES
Terra i pedres contaminades que
contenen substàncies perilloses
(terres contaminades)
AMIANT
Flocatge amb amiant d'estructures
metàl·liques
Proteccions individuals en
l'eliminació d'amiant( filtres,
granotes, caretes, etc.)
Calorifugat de canonades amb
amiant
Plaques de fibrociment amb amiant

T

M3

Ut

X
170503*

170605*

X

X
170605*
170605*
170605*

Canonades i baixants de fibrociment
170605*
amb amiant
Dipòsits de fibrociment amb amiant
170605*
Envans pluvials de plaques de
fibrociment amb amiant
Plaques de cel ras que contenen
amiant
Paviments vinílics que contenen
amiant
TOTAL AMIANT

NO

170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X
X
X
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RESIDUS D'EQUIPS ELÈTRICS I
ELECTRÒNICS
Equips d'aire acondicionat o
refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA
SELECTIVA
Tubs fluorescents i làmpades de
vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Fusta tractada amb substàncies
perilloses
Qualsevol element, material o envàs
de q uepugui contenir substàncies

160211*

200121*

170204*

adhesius, aerosols, etc.)
Residus de construcció i demolició
que contenen PCB (per exemple,
segellants que contenen PCB,
revestiments de sols a partir de
resines que contenen PCB,
envidraments dobles que contenen
PCB, condensadors que contenen
PCB)
Altres residus de construcció i

X

dependerà
X
del tipus de
residu

X

170902*

demolició (inclosos residus mesclats)
que contenen substàncies perilloses

X

(el codi CER

perilloses (detergents, combustibles,
pintures, vernissos, dissolvents,

X

X
170903*
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2.2.3. ESTIMACIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS EN LA CONSTRUCCIÓ

INVENTARI RESIDUS ESPECIALS PER A NOVA

CODI
S'UTILITZEN?

CONSTRUCCIÓ

CER
SI

NO

RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE
PROTECCIÓ
Envasos que contenen substàncies perilloes o estan
contaminades per elles

X

150101*

Envasos que contenen substàncies perilloes o estan
contaminades per elles (pintures, vernisos,
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

X
150101*

RESIDUS DE LA ffdu I DEL DECAPATGE O
L'ELIMINACIÓ DE PINTURA
Residus de decapat i eliminació de pintura i vernís
que contenen dissolvents orgànics o altres

X

substàncies perilloses

080117*

Residus de decapants o desenvernissants

080121*

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses

080111*

X
X

RESIDUS DE LA FARBICACIÓ, FORMULACIÓ,
DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE
PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE
Dissolvents

070103*
/070403

X

*/07040
4*
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESSIUS I SEGELLANTS
(INCLOENT ELS PRODUCTES
Residus d'adhesius i segellants que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

080409*

X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ
SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
Residus que contenen silicones perilloses

070216*

X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Restes de desencofrants

170903*

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els
residus mesclats) que contenen substàncies

170903*

X
X

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

S’ha
considerat que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor
autoritzat, ja que alguns es poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a
les roques i terres obtinguts en l’excavació de desmunts i rases podran ser
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utilitzats en el reblert de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient
a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals i esbrossada
trinxada poden ser reutilitzats en la preparació del terreny, una vegada iniciat
el compostatge, anterior a la revegetació i estesa als talussos dels terraplens,
avanç del tractament de la doble hidrosembra (*).
2.3 RESUM DE LA ESTIMACIÓ DE RESIDUS
En la següent taula es realitza una estimació del volum de la resta de residus de
construcció i d’enderrocs generats en obra.
RESIDU DE
MAT.
FUSTES RESIDUS
METALLS PLÀSTICS
FORMIGÓ
CERÀMICS
ESPECIALS
TOTAL
DE
L’OBRA
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum Volum
Volum (m³)
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
(m³)
Amidaments
estimats
0
2
2
0.2
20
0.2
0.2
s/pressupost
del projecte
TERRES

Es consideren residus especials:
(160601) Bateries de plom;
(150110) Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes; (200121) Tubs
fluorescents i altres residus amb mercuri; (200119) Fitosanitaris, pesticides,
insecticides, plaguicides; (160603) Piles que contenen mercuri; (030104) Fusta
laminada, encolada o tractada; (160113) Líquids de fre usats; (130206) Olis
sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants; (200113) Dissolvents;
(200127) Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases,
anticorrosius, desencofrant;
(160507) Productes químics inorgànics que
contenen substàncies perilloses; (160508) Productes químics orgànics que
contenen substàncies perilloses;
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament
específic.
Es realitzarà un control dels volums dels residus al final de l’obra i de la correcta
gestió de tots ells.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts
durant l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa.
Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa,
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i
inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació es
descriuen més endavant.
En el document pressupost estan detallats els amidaments de la confecció del
pressupost del present document.
2.4 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS
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Per a prevenir la producció de residus durant l‘execució de les obres es
proposa un programa de seguiment de les principals activitats productores de
residus que es durant a terme en el transcurs de les obres.
Núm.
Activitat IMPLANTACIÓ DE L’OBRA
:1
1

2

4

5

7

8

9
10

11

12

FREQÜÈNC
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG
IA

Revisió del pla de gestió de residus Abans inici Que reculli com a mínim fidelment el
d’obra realitzat pel contractista
obra
contingut de l’annex EGR del projecte
Contemplar
els
aspectes
mediambientals previstos al projecte:
Abans de
disposar de contenidors pels residus
Recepció i aprovació de la l’inici
de
que se generin, condicions de
planificació de detall de l’activitat cada
seguretat dels treballs, accessibilitat a
element
la població (persones i vehicles),
comunicació a les entitats afectades.
Verificar que s’han connectat a la
Abans inici
xarxa de sanejament prevista en l’obra
activitat
Barracons d’obra
amb l’autorització corresponent, o que
correspon
es disposa de fosa sèptica estanca o
ent
lavabos químics.
Comprovació documental de
l’existència
dels
permisos
Abans inici Comprovar relació de permisos i
necessaris i documentació de
obra
homologacions
maquinària (homologació CE i/o
ITV)
Abans inici
La zona d’emmagatzematge es troba
obra,
adequadament
identificada
i
cada
Inspecció visual de la zona
delimitada, amb disposició de mesures
canvi de
d’emmagatzematge i contenidors
de protecció enfront a vessaments.
maquinari
de residus
Es disposa del nombre suficient de
a
i
contenidors i es troben degudament
mensualm
identificats.
ent
Els residus especials es classifiquen i es
dipositen
als
contenidors
corresponents.
Verificar la correcta segregació
Setmanal
Els contenidors disposen d’etiqueta
dels residus especials
identificativa on figura la data d’inici
d’emmagatzemen i aquesta no pot
superar els sis mesos.
Impacte
visual
mínim.
Emissions
Zones d’abassegament i/o acopi
Mensual
fugitives mínimes. No afectació a la
de material
xarxa de clavegueram.
Existència de tots els permisos
Comprovació documental
Quinzenal
pertinents.
Cada
Existència de l’acreditació de cada
nova
Formació ambiental als operaris
operari conforme ha rebut la formació
incorpora
ambiental
ció
Es verificarà que s’han inclòs clàusules
Revisió dels contractes amb les
al contracte sobre el tractament de
A l’inici de
empreses subcontractades (si es
residus, abocaments i recollida d’olis i
l’activitat
el cas)
greixos i que la maquinaria té
l’homologació CE.
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13

Gestió dels olis i greixos generats a
Setmanal
l’obra

14

Revisió de la documentació
justificativa relativa a la gestió de Mensual
residus

15

Control del consum d’aigua

Setmanal

Comprovació de que els canvis d’oli
es fan protegint el sòl (amb cubeta
mòbil o de plàstic). Comprovació que
l’oli s’emmagatzema a un contenidor
específic adequat i es gestionat per
gestor autoritzat.
Comprovació de que es disposa d’un
acopi de material absorbent per a
fuges o vessaments.
Absència de taques d’oli al terra.
Correcte
emmagatzematge
del
residus (senyalització del diferents
contenidors, segregació de residus,
bidons o recipients correctament
tapats i etiquetats, sòl impermeabilitzat
i sostre tapat).
Existència del justificant de recepció
per part del gestor autoritzat del
residus corresponents. Existència del
val del transportista de residus.
Revisió de les dades de consum
mensual. Justificar canvis importants en
les dades de consum
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Núm.
MOVIMENTS
Activitat:
ENDERROCS
2

DE

TERRA

I FREQÜÈNCI
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG
A

1

Recepció i aprovació de la
planificació
de
detall
de
l’activitat concreta, incloent el
pla d’actuació sobre les terres
sobrants

4

Determinació
dels
nivells
d’immissió acústica i vibracionals

5

Inspecció dels vehicles
transporten terres

6

Formació ambiental als operaris

7

Revisió dels contractes amb les
empreses subcontractades (si es
el cas)

8

Gestió dels olis i greixos generats
a l’obra

9

Gestió de residus

10

Control del consum d’aigua

11

Control
de
d’execució

les

que

operacions

Previsió de volums i tipologies de
residus
generats.
Programa
de
reaprofitament de materials, dissenyat
en funció de les característiques dels
residus i les demandes de l’obra.
Abans inici Previsió del destí dels materials extrets.
activitat
Condicions de seguretat.
Disposar de contenidors pels residus
que es generin. Condicions de
seguretat dels treballs. Accessibilitat a
la població (persones i vehicles).
Comunicació a les entitats afectades.
A criteri de <70 db(A) entre les 7h i les 22h;
la DO
<60 db(A) a la resta d’horari
Les terres no ultrapassen les vores
Cada
superiors del vehicle.
vehicle
La càrrega es troba protegida per una
lona.
Cada
Existència de l’acreditació de cada
nova
operari conforme ha rebut la formació
incorporac
ambiental
ió
Es verificarà que s’han inclòs clàusules
al contracte sobre el tractament de
A l’inici de
residus, abocaments i recollida d’olis i
l’activitat
greixos i que la maquinaria té
l’homologació CE.
Comprovació de que els canvis d’oli
es fan protegint el sòl (amb cubeta
mòbil o de plàstic). Comprovació que
l’oli s’emmagatzema a un contenidor
específic adequat i es gestionat per
Setmanal
gestor autoritzat.
Comprovació de que es disposa d’un
acopi de material absorbent per a
fuges o vessaments.
Absència de taques d’oli al terra.
Correcte
emmagatzematge
del
residus (senyalització del diferents
contenidors, segregació de residus,
bidons o recipients correctament
tapats
i
etiquetats,
sòl
Mensual
impermeabilitzat i sostre tapat).
Existència del justificant de recepció
per part del gestor autoritzat del
residus corresponents. Existència del
val del transportista de residus.
Revisió de les dades de consum
Setmanal
mensual. Justificar canvis importants
en les dades de consum
Absència d’obstruccions al drenatge
de l’aigua, accessibilitat de la
Diària
població
afectada
(passos
provisionals), condicions de neteja de
l’entorn de l’obra
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Núm.
Activitat FORMIGONATS I REBLERTS
:3

FREQÜÈNCI
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG
A

1

Recepció i aprovació de la
planificació de detall de l’activitat
Abans inici
concreta,
incloent
el
pla
activitat
d’actuació
sobre
les
terres
sobrants

2

Disposició de contenidor per a
A l’inici de
sobrants de formigó (inspecció
l’activitat
visual)

3

Inspecció visual de la maquinaria

4

Control visual de les operacions
Diària
d’execució

5

Determinació
dels
nivells A criteri de
d’immissió acústica i vibracions
la DO

6

Inspecció de la neteja de les Cada
canaletes de les cubes de formigoner
formigó
a

7
8

9

10

11

12

Diària

Programa de reaprofitament de
materials, dissenyat en funció de les
característiques dels residus i les
demandes de l’obra.
Condicions de seguretat dels treballs.
Accessibilitat a la població (persones i
vehicles). Comunicació a les entitats
afectades.
Abans d’iniciar el formigonat ha
d’haver un contenidor pel sobrant,
que haurà d’estar correctament
impermeabilitzat i senyalitzat
Verificar que no presenta fuites d’oli,
combustible, càrrega, etc.
Les operacions es realitzen segons les
condicions
de
la
planificació
aprovada. Absència d’obstruccions al
drenatge de l’aigua. El rentat de les
cubes es realitza a planta.
<70 db(A) entre les 7h i les 23h;
<60 db(A) a la resta d’horari
Les canaletes es rentaran a l’espai
destinat i adequat per aquesta
activitat. Les cubes de formigó es
netejaran a planta.
Absència de restes de formigó.
Restitució del terreny a l’estat preoperacional
Obtenció dels vals d’abocador,
planta de reciclatge, gestor, etc.

Inspecció de la restauració de
Al final de
l’espai utilitzat per a la neteja de
l’obra
canaletes.
Comprovació del destí dels
Setmanal
residus
Cada
Existència de l’acreditació de cada
nova
Formació ambiental als operaris
operari conforme ha rebut la formació
incorporac
ambiental.
ió
Es verificarà que s’han inclòs clàusules
Revisió dels contractes amb les
al contracte sobre el tractament de
A l’inici de
empreses subcontractades (si es
residus, abocaments i recollida d’olis i
l’activitat
el cas)
greixos i que la maquinaria té
l’homologació CE.
Comprovació de que els canvis d’oli
es fan protegint el sòl (amb cubeta
mòbil o de plàstic). Comprovació que
l’oli s’emmagatzema a un contenidor
Gestió dels olis i greixos generats a
específic adequat i es gestionat per
Setmanal
l’obra
gestor autoritzat.
Comprovació de que es disposa d’un
acopi de material absorbent per a
fuges o vessaments.
Absència de taques d’oli al terra.
Correcte
emmagatzematge
del
residus (senyalització del diferents
Gestió de residus
Mensual
contenidors, segregació de residus,
bidons o recipients correctament
tapats i etiquetats, sòl impermeabilitzat
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13

Control del consum d’aigua

Núm.
Activitat: ACABATS
4

Setmanal

FREQÜÈNCI
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG
A

1

Recepció i aprovació de la
planificació
de
detall
de
A l’inici de
l’activitat concreta, incloent el
l’activitat
pla d’actuació sobre les terres
sobrants

2

Control visual de les operacions
Diària
d’execució

3

Disposició de contenidor per a
A l’inici de
sobrants de formigó (inspecció
l’activitat
visual)

4

Inspecció de la neteja de les Cada
canaletes de les cubes de formigoner
formigó
a

5
6

7

8

Inspecció de la restauració de
l’espai utilitzat per a la neteja de
canaletes.
Determinació
dels
nivells
d’immissió acústica i vibracions

i sostre tapat).
Existència del justificant de recepció
per part del gestor autoritzat del
residus corresponents. Existència del
val del transportista de residus.
Revisió de les dades de consum.
Justificar canvis importants en les
dades de consum

Al final de
l’obra

Programació adequada de l’activitat
en aspectes ambientals: Assegurar les
condicions
d’accessibilitat/seguretat
de persones i vehicles, condicions de
seguretat dels treballs, previsió de
volums a excavar i tipologies de residus
generats, preveure la reutilització de
materials, minimitzar les molèsties sobre
la població, comunicació a les entitats
afectades
Es realitzen segons les condicions de la
planificació
aprovada.
Control
d’abocaments, passos provisionals per
a vianants i vehicles adequats a les
necessitats planificades, tenir cura de
l’entorn.
Abans d’iniciar el formigonat ha
d’haver un contenidor pel sobrant, que
haurà
d’estar
correctament
impermeabilitzat i senyalitzat
Les canaletes es rentaran a l’espai
destinat i adequat per aquesta
activitat. Les cubes de formigó es
netejaran a planta.
Absència de restes de formigó.
Restitució del terreny a l’estat preoperacional
<70 db(A) entre les 7h i les 23h;
<60 db(A) a la resta d’horari

A criteri de
la DO
Cada
Existència de l’acreditació de cada
nova
Formació ambiental als operaris
operari conforme ha rebut la formació
incorporac
ambiental.
ió
Es verificarà que s’han inclòs clàusules
Revisió dels contractes amb les
al contracte sobre el tractament de
A l’inici de
empreses subcontractades (si es
residus, abocaments i recollida d’olis i
l’activitat
el cas)
greixos i que la maquinaria té
l’homologació CE.
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9

Gestió dels olis i greixos generats
Setmanal
a l’obra

10

Revisió de la documentació
justificativa relativa a la gestió de Mensual
residus

11

Control del consum d’aigua

Núm.
Activitat: SERVEIS
6

1

2

3

4

5

Setmanal

Comprovació de que els canvis d’oli es
fan protegint el sòl (amb cubeta mòbil
o de plàstic). Comprovació que l’oli
s’emmagatzema a un contenidor
específic adequat i es gestionat per
gestor autoritzat.
Comprovació de que es disposa d’un
acopi de material absorbent per a
fuges o vessaments.
Absència de taques d’oli al terra.
Correcte emmagatzematge del residus
(senyalització del diferents contenidors,
segregació de residus, bidons o
recipients
correctament
tapats
i
etiquetats, sòl impermeabilitzat i sostre
tapat).
Existència del justificant de recepció
per part del gestor autoritzat del residus
corresponents. Existència del val del
transportista de residus.
Revisió de les dades de consum.
Justificar canvis importants en les dades
de consum

FREQÜÈNCI
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG
A

Programació adequada de l’activitat en
Recepció i aprovació de la
aspectes ambientals: comunicació a les
A l’inici de
planificació
de
detall
de
entitats
afectades,
assegurar
les
l’activitat
l’activitat concreta
condicions d’accessibilitat/seguretat de
persones i vehicles
Es realitzen segons les condicions de la
Control visual de les operacions
Diària
planificació aprovada. No s’interfereix la
d’execució
permeabilitat territorial.
Cada
Existència de l’acreditació de cada
nova
Formació ambiental als operaris
operari conforme ha rebut la formació
incorporac
ambiental.
ió
Es verificarà que s’han inclòs clàusules al
Revisió dels contractes amb les
A l’inici de contracte sobre el tractament de residus,
empreses subcontractades (si es
l’activitat
abocaments i recollida d’olis i greixos i que
el cas)
la maquinaria té l’homologació CE.
Comprovació de que els canvis d’oli es
fan protegint el sòl (amb cubeta mòbil o
de plàstic). Comprovació que l’oli
s’emmagatzema
a
un
contenidor
Gestió dels olis i greixos generats
específic adequat i es gestionat per gestor
Setmanal
a l’obra
autoritzat.
Comprovació de que es disposa d’un
acopi de material absorbent per a fuges o
vessaments. Absència de taques d’oli al
terra.
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6

Gestió de residus

Mensual

7

Control del consum d’aigua

Setmanal

Correcte emmagatzematge del residus
(senyalització del diferents contenidors,
segregació de residus, bidons o recipients
correctament tapats i etiquetats, sòl
impermeabilitzat i sostre tapat).
Existència del justificant de recepció per
part del gestor autoritzat del residus
corresponents. Existència del val del
transportista de residus.
Revisar les dades de consum. Justificar
canvis importants en les dades de consum

2.5 MARC LEGAL
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de
minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminació dels olis usats
LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
Residus.
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de
Catalunya.
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats.
DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus.
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol,
reguladora dels residus.
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),
sobre gestión de. aceites usados.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento
para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
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LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero.
ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industrials usados.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
3. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ O ELIMINACIÓ EN OBRA
Es preveu la no reutilització en obra dels materials extrets donat que no es pot
determinar la seva tipologia, ni que siguin adequats per al compliment de la
normativa vigent, és per aquests motius que tots els residus generats a obra es
durant al gestor de residus pertinent més proper a l’àmbit d’ actuació.
Per facilitar aquesta tasca es facilita en el present estudi els gestors de residus
més propers a l’àmbit de l’obra.
4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS GENERATS.
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés
de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a
procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament
d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu
de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts
durant l’enderroc de construccions, paviments i altres elements,
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal
manera que els diversos components es puguin separar fàcilment en l’origen, i
ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials
obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament
els residus especials, no especials i inerts.
Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les
següents:
4.1 ADEQUACIÓ DE DIFERENTS SUPERFÍCIES O RECIPIENTS PER A LA SEGREGACIÓ
CORRECTA DELS RESIDUS:
Formigó.
Materials ceràmics (totxanes, blocs formigó, maons).
Terres, roca.
Material vegetal, fustes.
Metalls.
Plàstics.
Paper i cartrons.
Residus especials.
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4.2 IDENTIFICACIÓ MITJANÇANT CARTELLS DE LA UBICACIÓ DELS DIFERENTS
RESIDUS:
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.
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Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de
tots ells.
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:
ZONA
EMMAGATZEMATGE DE

ZONA ACOPI TERRES

FORMIGÓ I MATERIALS
CERÀMICS

ZONA
EMMAGATZEMATGE DE
MATERIALS TÒXICS EN
DIFERENTS DIPÒSITS

ZONA

CONTENIDOR DE

D'EMMAGATZEMATGE
DE METALLS

BANALS PER ABOCADOR

CONTENIDORS PER A

CONTENIDOR PER A

CONTENIDOR PER A

PAPER I CARTRÓ A
PLÀSTIC A RECICLAR

RECICLAR

FUSTA A RECICLAR

5. GESTIÓ DELS RESIDUS
El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius
generals de l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que
consisteixen principalment en:
Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la
gestió dels residus.
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta
gestió externa dels residus.
Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus
generats.
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la
present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents
processos:
T11- Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V11- Reciclatge de paper i cartó
V12- Reciclatge de plàstics
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V14 - Reciclatge de vidre.
V15 - Reciclatge i recuperació de fustes
V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V83- Compostatge
Restos vegetals, matolls
Taula 2. Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1 Separació segons Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un
tipologia de residu
espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials
2

Reciclatge
de
residus petris inerts
en la pròpia obra

 Formigó: 160 T
 Maons, teules, ceràmics: 80 T
 Metall: 4 T
 Fusta: 2 T
 Vidre: 2 T
 Plàstic: 1 T
 Paper i Cartró: 1 T.
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de
febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat).
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions,
es destaquen les següents:
No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals
Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants,
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar
fuites
Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
 contenidor per Inerts barrejats
 contenidor per Inerts Formigó
 contenidor per Inerts Ceràmica
 contenidor per altres
inerts
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall
 contenidor per fusta
 contenidor per plàstic
 contenidor per paper i cartró
 contenidor per MBC...
 contenidor per ...
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No Especials:
 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a
un gestor que li faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(kg):0
(m3):0
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant,
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial
de residus petris)
(kg):0
(m3):0
3 Senyalització
dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
contenidors
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
Inerts
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No
barrejats

Especials

Especials

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
fusta
ferralla
paper
i plàstic
cabl
cartró
es
elèct
rics

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislació de residus Especials.

5.1 TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ VEGETAL DELS RESIDUS
Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme una acopi de les
restes generades en dues zones habilitades per a tal efecte. Periòdicament es
procedirà a buidar el recipient d’emmagatzematge i i es portaran els residus al
gestor autoritzat més proper
Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un
camió i es destinaran a la seva valorització, ja sigui material o energètica"
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes
del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà
mitjançant:
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu,
s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora
escollida.
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport
individual de residus al llarg del seu recorregut.
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint
productors o posseïdors de residus.
Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el
productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte
el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl,
per ús agrícola o en profit de l’ecologia.
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Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció
del residu, al productor o posseïdor del residu.
5.2 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants,
cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials.
El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i
facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els següents:
Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els
contenen.
Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així
com envasos que els contenen.
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels
treballs de manteniment de maquinària i equips.
Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els
recipients que els contenen.
Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els
contenen.
Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona
d’obres.
Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.
5.2.1 Possibilitats de gestió segons l’origen del residu
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria
es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la
legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa
gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió
de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya
ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent
concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus
és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis
usats que es generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en
bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol
abocament especialment en el traspàs de recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i
seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat.
S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de
residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva
manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen substancies
perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten una fitxa de seguretat per a la
seva gestió.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus
durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que
s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents
per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
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En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim,
dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:

5.2.2 Etiquetatge com a residu de cada bidó:
PRODUCTOR
DIRECCIÓ I TELEFON PRODUCTOR
DATA D’ENVASAMENT
DENOMINACIÓ DEL RESIDU
CODI CER
PICTOGRAMES
5.2.3. Etiquetatge ADR de cada bidó:
ETIQUETES DE PERILL SEGONS L’ ADR DEPENDENT DE LA PERILLOSITAT DEL RESIDU
(10cmx10cm mínim):
Perillositat del residu
CADA BIDÓ PORTARÀ EL SEGÜENT MARCAT:
Un seguit del Nº ONU corresponent
EL SOBREEMBALATGE (FILM, RETRACTIL...) PORTARÀ
La indicació “SOBREEMBALATGE” i en francès o alemany o sure embalage o
overpack en anglès.
Els envasos de més de 450L portaran les etiquetes de perill ambdós costats.
5.2.4.Condicions de la càrrega:
BIDONS BEN TANCATS
SISTEMES DE TANCAMENT EN BON ESTAT
ABSÈNCIA DE DEFORMACIONS
PALETS EN BONES CONDICIONS
BIDONS HOMOLOGATS (ADR)
CORRECTE RETRACTILAT
ABSÈNCIA DE VESSAMENTS
5.2.5 Documentació a portar al vehicle:
Residu no ADR
Albarà de transport
ITV
Autorització de transport de residus
Residu ADR
Full de seguiment
Albarà de transport
ITV
Certificat ADR del conductor (vehicles de PMA>3500kg
Certificat ADR del vehicle (cisternes)
Carta de port
Instruccions escrites
Llista de comprovacions (cisternes) no obligatori
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En general:
El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels riscs que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol
abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o
sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als
residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
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5.3 GESTORS DE RESIDUS
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot
ser també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més
proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus:
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
En aquest Estudi de gestió de residus s’ha proposat una sèrie de gestors per a
cada tipus de residu previst. En qualsevol cas, un cop localitzats, el contractista,
una vegada seleccionat el gestor més adequat de la llista inclosa en aquest
Estudi de gestió de residus, ha d’incloure en el seu Pla de gestió de residus, la
informació de cada gestor de residus, i transportista dels residus, en taules
independents per a cada tipus de residus, d’acord amb un model que
s’adjunta com exemple:
A continuació es presenta una taula amb els gestors de residus més propers a
l’àmbit d’actuació del projecte.

NOM GESTOR

CODI
GESTOR

FCC ÁMBITO, SA

E-193.96

RECUPERACIONES
FONT, S.A.

E-85.94

OPERACIONS
AUTORITZADES

ADREÇA FÍSICA

ADREÇA
CORRESPONDÈNCIA

POL. IND. MOLÍ APARTAT
DE
V11, V12, V13, D'EN
GALL CORREUS 127 (08210)
V14, V15, V41
(08210)
BARBERA DEL VALLÈS
BARBERA DEL
VALLÈS

V11, V12,
V15, V41

ANTONIO
LLOSES E-629.99
FORN I JOSE MARIA
LLOSES FORN S.L.

V11, V12,
V41, V55

DIPÒSSIT CONTROL
AT DE RUBÍ

RUNES

PLANTA
DE
TRANSVASSAMENT
DE RUBÍ

RUNES

POL.
IND. POL. IND. CUYÀS, 5
V14, CUYÀS,
5 (08110) MONTCADA I
(08110)
REIXAC
MONTCADA I
REIXAC
V14, POL.
IND. APARTAT
DE
CANALETA S/N CORREUS 93 (25300)
(25300)
TÀRREGA
TÀRREGA
POL. IND. CAN
CANTADELL
URBANITZACIÓ
CAN PI DE LA
SERRA
08191
(RUBÍ)
POL. IND. CAN
JARDI PREDERA
COVA SOLERA
,
COMP.
SCHUMANN,
S/N, 08191 RUBÍ

CRTA CERDANYOLASANT CUGAT KM 3,
CERDANYOLA
DEL
VALLÈS (08290)

CRTA CERDANYOLASANT CUGAT KM 3,
CERDANYOLA
DEL
VALLÈS (08290)

5.4.ALTERNATIVES ALS GESTORS PROPOSATS
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A continuació es presenta un format de taules a omplir pel contractista en el
cas que optés per canviar de gestor de residus, respecte als proposats en el
present estudi de gestió de residus.
5.4.1 Residus inerts
Nom del gestor:......
Codi de gestor
Operacions
autoritzades
Adreça física
Adreça
correspondència
Telèfon
e-mail

Transportista

5.4.2.Plàstics, fustes, runes, ferralla, paper i cartró, restes vegetals, residus
especials,
Nom del gestor:......
Codi de gestor
Operacions
autoritzades
Adreça física
Adreça
correspondència
Telèfon
e-mail

Transportista

Aquestes fitxes hauran ser actualitzades en cada fase d’obra que generi
residus de construcció i demolicions i seran entregades a la Direcció de l’obra
per la seva conformitat.
6. PLÀNOLS
En els PLÀNOLS d’aquest projecte s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i de la
planta de l’obra a on s’especifica la ubicació proposta de les instal·lacions
previstes per a la separació, classificació, emmagatzematge, manipulació i
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins
de l’obra.
Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les
obres amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra,
sempre que existeix un acord previ de la Direcció de l’obra.

7. PLEC DE CONDICIONS
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de
minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
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La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada
en el apartat 2.8 Marc legal:
En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de
Residus s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que
es troben inclosos en el PLEC DE CONDICIONS DEL PROJECTE, document
contractual.
8. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
DOCUMENT NÚM. 1
DOCUMENT NÚM. 2

MEMÒRIA
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Sentmenat, 18 juliol 2019

Montserrat Colomer Mas
Enginyer Tècnic
Industrial
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1 Identificació de les obres
Es redacta el present plec de condicions pel pla de gestió de residus del
projecte que acompanya.
1.2 Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la
construcció i demolició comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del Contractista com a document
contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus(Planificació,
Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents
mesures a emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de
Classificació dels residus), l’execució i implantacions provisionals de qualsevol
tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la classificació i selecció a
l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu
reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i
sistemes de control que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc
d’utilització i la gestió realitzada amb l’ identificació dels transportistes i gestors
autoritzats.
1.3 Documents que defineixen l'estudi de gestió de residus
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer,
sobre ‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions
tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures per gestionar els residus i
procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de
l’obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en
l’obra, la seva avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les
mesures per a la prevenció de residus en obra; les operacions de reutilització,
valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats en obra.
Plec: Les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs,
manipulació, separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició dintre de l’obra.
Plànols:
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor
definició de les zones proposades per a la classificació prèvia en obra dels
residus de construcció i demolició.
Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que
hagin estat definits o projectats.
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de
despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus.
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
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L'Estudi de Gestió de Residus forma part del Projecte d'Execució d'obra, havent
d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut
del Projecte, i recollir la proposta de gestió, reutilització, avaluació o eliminació
dels residus estimats que comporti la realització de l'obra, en fase de projecte, i
les mesures preventives para la seva reducció, separació i classificació,
d’acord al compliment per part del posseïdor dels residus de la obligació
establerta en l’apartat 5 de l’article 5 del R.D. 105/2008.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Gestió de
Residus són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i,
per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament
autoritzades.
Posteriorment els Plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques
particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord amb el Director
de l’Obra.
La resta de documents o dades de l’Estudi de Gestió de Residus són informatius,
i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus apèndixs, els
Detalls Gràfics, els Amidaments i el Pressupost Parcial.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus, sense que això suposi
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Gestió de
Residus, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a
algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se
de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la
continguda als documents informatius de l’Estudi de Gestió de Residus.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa,
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents,
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus, quedin
suficientment definides les unitats de Gestió de Residus corresponent, i aquestes
tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició
de les parts que, als efectes d’aquest real decret,intervenen i estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als seus continguts:
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Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.
Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal de adaptar les activitats de les
obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes
mediambientals als efectes dels residus.
Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions
col·lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions
de treball, i la influència dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la
fase de producció de residus de construcció i demolició.
2.1 Productor de residus de construcció i demolició (promotor)
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor:
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència
urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició
dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de
construcció o demolició.
2.1.1 Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de Residus
de la construcció i demolicions:
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el
promotor deurà:
Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de
construcció i demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article
4 del RD 105/2008 :
L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de
construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.
Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del
projecte.
Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els
residus que es generin en l’obra.
Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del
posseïdor dels residus (contractista).
Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació,
separació dels residus dintre de l’obra.
Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques
particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el
cas, dels residus de construcció generats dintre de l’obra.
Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de
construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol
independent.
Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i
demolició realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu
cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel seu tractament
d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D.
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2.2 Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor):
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor:
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i
demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de
construcció i demolició els treballadors per compte aliè.
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions
El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de
construcció i demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut
previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà
en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i
deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat per la propietat.
Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de
l’obra.
En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició
no els gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus
autoritzat amb l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i
obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008.
2.3 Coordinador de seguretat i salut en obra
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi
de Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en
Construcció.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

2.3.1Competències del coordinador de seguretat i salut d'obra en matèria de
seguretat i salut en la gestió de residus:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :
En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament, referides a les operacions de reutilització de
residus i la seva gestió.
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En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.
Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la
construcció i demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i
Salut a les obres de construcció:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les
separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut
dels treballadors.
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses (residus especials).
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i
deixalles.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes
de treball en la fase de producció i gestió dels residus.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones
de classificació i separació dels residus les persones autoritzades.
A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut tindrà en compte els
continguts de la Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els
apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20.
Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”,
“21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació/condicionament de zones d’apilament”.
2.4 Director d'obra
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director
d’Obra:
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la
llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.
2.4.1 Competències del director d’obra en matèria de gestió de residus:
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant
prèviament l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de
Residus del contractista.
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Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de
Gestió de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de
Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres.
Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs
de demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de
Gestió de Residus.
Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els
residus de construcció i demolició realment produïts en obra han estat
gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de valorització
o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal
de incloure-les en la documentació de final d’obra.
Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment
de la gestió de residus que siguin preceptius.
Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per
lliurar-la al promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius.
3. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà
en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EGR,
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminació dels olis usats
LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
Residus.
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de
Catalunya.
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats.
DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus.
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol,
reguladora dels residus.
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
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ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),
sobre gestión de. aceites usados.
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero.
ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industrials usados.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus:
DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte
“Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
la Administració local”.
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat
compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis
públics de Gestió de residus, totes elles al moment de l’oferta.
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES
4.1Criteris d'aplicació
L’ Art. 4,a), punt 7º de l R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha
d’incloure al Estudi de Gestió (E.G.R.) una valoració del cost previst de la gestió
dels residus de construcció i demolició que formarà part del pressupost del
projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la
construcció i demolicions (E.G.R), haurà de quantificar el conjunt de
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la
valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o
operacions de difícil previsió.
Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’E.G.R son estimatius i
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel
Contractista en el seu Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), prèvia justificació
tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució dels
controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’E.G.R. A aquests
efectes, el pressupost del P.G.R. haurà d’anar incorporat al pressupost general
de l’obra com un capítol més del mateix.
4.2 Definició i condicions de les partides d’obra
4.2.1 Definició de les activitats considerades en l’estudi de gestió de residus:
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CÀRREGA I TRANSPORT:
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la
càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions
de tria dels materials sobrants, runes i de rebuig que es generen a l'obra, o en
un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
M3 Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a
un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió.
M3 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió.
U Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment
perillosos.
Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb
residus potencialment perillosos.
Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat,
d'acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus
de perillositat.
TRANSPORT A L’OBRA:
Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, entre
dos punts de la mateixa obra i lloc d’ús, o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de
complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin
l'aprovació de la Direcció de l’Obra.
TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de
l'excavació que la Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat o fulla de seguiment per a cada servei,
on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet
l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o
emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El Contractista organitzarà i
modificarà les vegades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per tal
de garantir aquesta classificació.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com
ara restes de formigó, morters, ceràmica, banals, runes, etc.. els materials
orgànics, com ara fustes, papers i cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els
materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, bateries de
plom, etc..El Contractista organitzarà i modificarà, al seu càrrec, la disposició
d’aquests contenidors o espais, per tal de garantir la seva perfecta
classificació, sense contaminacions i l’espai suficient per a les maniobres de
càrrega i transport a l’exterior de l’obra d’aquest contenidors o materials.
4.2.2 Condicions del procés d’execució
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte i el que determini el gestor corresponent del dipòsit de residus
autoritzat.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
4.3 Unitats i criteris d’amidament
4.3.1 Transport de terres o residus inerts o no especials:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la D.O.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador, que té un preu independent .
4.3.2 Terres:
Es considera un increment per esponjament d'un 30%.
4.3.3 Residus de la construcció:
Es considera un increment per esponjament d'un 30%.
4.2.4 Residus especials:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre
de recollida.
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4.3.5 Transport de residus especials:
La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent
d’aquests tipus de transports.
4.3.6 Classificació de residus:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la
Direcció de l’Obra.
Tots els possibles canvis de situació i ubicació dels contenidors o “pasteras” en
la zona de classificació dels residus seran a càrrec del Contractista.
Altrament, el temps d’espera dels camions pel servei de transport dels residus es
considera repercutit en el preu del servei de recollida, i sense cap dret a
reclamació per part del Contractista.
4.3.7 Disposició de runa o residus inerts:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent; inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
4.3.8 Disposició de residus no especials o especials:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
4.3.9 Disposició de residus:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.

179

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

4.4 Certificació del pressupost del pla de gestió de residus
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en cadascuna de les partides que
generen residus en el Pressupost d’Execució Material del Projecte, i s’abonarà
amb certificacions mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i Quadre
de Preus contemplades en el pressupost execució material.
En qualsevol cas, el pressupost s’abonarà d’acord amb el que indiqui el
corresponent contracte d’obra.

Sentmenat, 18 juliol 2019

Montserrat Colomer Mas
Eng. Tècnic Industrial
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DOCUMENTACIÓ TECNICA:
PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ
DE CAN SORTS AL T.M DE SENTMENAT
PAVELLÓ DE CAN SORTS
CAMÍ DEL BOSC DE CAN SORTS, S/N
08181 – SENTMENAT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
MEMÒRIA
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1.

OBJECTE DE L’ESTUDI

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex a la memòria,
desenvolupa la problemàtica específica de seguretat de la
Documentació tècnica per la Rehabilitació d’un terrat en un edifici, i es
redacta d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24
d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest
Reial decret.

2.

SITUACIÓ DE LES OBRES

Les obres de rehabilitació estan situades al PAVELLÓ DE Can Sorts del
municipi de Sentmenat.

3.

PROPIETAT

L’edifici del present projecte és de propietat municipal, de l´Ajuntament
de Sentmenat amb NIF P0826700G i adreça fiscal Plaça de la Vila, que es
qui encarrega la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut,
com a promotor de les obres..
El pavelló de Can Sorts es troba ubicat al camí del Bosc de Can Sorts s/n
de Sentmenat.

4.

AUTOR DE L'ESTUDI

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Montserrat
Colomer Mas amb DNI 47153412P, Enginyera Tècnica Industrial,
col·legiada num. 21.502 del Col.legi Tècnic d´Enginyers Industrialsde
Barcelona.

5.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres consisteixen en la rehabilitació del pavelló de Can Sorts
-

Redistribució de les cambres higièniques
Condicionament dels Magatzems.
Ignifugació de l´estructura del pavelló.
Impermeabilització de la coberta.
Adequació de rampes d´accés.
Rehabilitació Entrada principal
Rehabilitació façana
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-

Pintat interior pavelló
Sectorització de la caldera
Instal.lació de fals sostre
Adequació de la infermeria
Millora desguàs de la coberta del pavelló
Col.locació de panells absorbidors del soroll.
Execució de finestres al passadís d´accés al pavelló.

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
L'execució dels treballs es durà a terme a l’interior de l’edifici, amb el que
no es preveu una ocupació temporal de la via publica.

7.

ACCÉS A LES OBRES

Atès que les obres es troben en el centre de la població i que l’amplada
dels carrers limítrofs es suficient, no es considera problemàtic l’accés de la
maquinaria ni dels treballadors a l’obra.

8.

TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada d'execució dels treballs de QUATRE mesos.

9.

NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors.

10.

SERVEIS, UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

10.1. Serveis provisionals
A peu d'obra de la edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua i el
subministrament elèctric .
10.2. Unitats constructives i els seus riscos
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es
relacionen a continuació:
• Impermeabilització de coberta
• Execució de desaigües
• Pintura
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• Col·locació fals sostre
• Paleteria
• Instal·lació Sanejament
• Instal·lació elèctrica
• Instal·lació aigua
• Encofrats
• Instal·lació climatització
Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Caigudes a diferent nivell
- Cops i talls
- Aixafaments
- Projecció de cossos estranys als ulls
- Inhalació de pols
Mesures preventives:
- Plataformes de treball
- Escales auxiliars adequades
- Baranes
- Cables de seguretat
Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat
- Ús d’ulleres de protecció contra partícules i gotes
- Ús de mascaretes antipols

11.

RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són:
− Cops i talls produïts per eines de mà
− Afeccions a la pell
− Lesions oculars
− Generació de pols
− Caiguda de persones a diferent nivell
− Caiguda de persones al mateix nivell
− Caiguda d’objectes (materials, eines, etc.)
− Contactes elèctrics directes
− Contactes elèctrics indirectes
− Sobreesforços
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12.

PREVENCIÓ DEL RISC

Proteccions col·lectives:
− Mesures de protecció inherents als mitjans auxiliars (bastides).
− No es connectaran cables elèctrics als quadres d'energia sense
emprar clavilles mascle-femella.
− Proteccions individuals:
− Casc.
− Guants de PVC, goma o cuir, segons l'activitat.
− Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules.
− Calçat antilliscant.
− Roba de treball.
− Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de
soldadura.
Les proteccions hauran de tenir la marca CE.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció
sempre que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de
conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Proteccions a tercers:
− Xarxes o lones de seguretat.
− Senyalització de seguretat.
12.1. Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la
seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que
farà servir en la realització de les seves tasques.
12.2. Formació
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut
formació en matèria de seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà
com a socorrista a l'obra.
12.3. Medicina preventiva i primers auxilis
186

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el
material consumit.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més
proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals,
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas,
portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
12.4. Reconeixement mèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un
reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.
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13.

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona
d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada
cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota
persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra

14.

PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de
1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà
aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes
d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les
obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució
d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons
estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els
suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador,
l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat,
carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de
seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin
produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el
projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi
bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

15.

LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de
seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa,
l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi
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les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de
compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a
la Inspecció de treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins
del termini de 24 hores.

16.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per
circular per l'obra el casc de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara
que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el
responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació
tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han
possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es
repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de
seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt
tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar
l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a
l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en
detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de
dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment
preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat
adequada a les prestacions respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards
originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic
responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.
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Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les
carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions
les farà sempre l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
màquines en funcionament.

17.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció
col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més
ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà,
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per
si mateix.

18.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció
individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal
que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram
de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats
els treballadors d'aquest sector.
CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1,
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions
inferiors o iguals a 1.000 V.
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- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys,
encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de
nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.
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CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles
per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de
Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc
de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades
d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica
reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm.
305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents
materials, com ara:
- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir:
manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona:
manipulació de fustes
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de
Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir
guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4,
Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és
preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77,
BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no
s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats.
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L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda
lliure.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de
soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que
sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm.
209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o
fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran
de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG
de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la
DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball,
preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions
fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, se'ls entregarà roba impermeable.

19.

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que
tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible
agressió i la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
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BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més
de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció
de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó
intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el
punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal
d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara
a l'escala.

20.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut,
propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de
prevenció.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa,
propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són
també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja
contractats.
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21.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la
legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del
sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui
capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau
del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i
Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà
immediatament el que s'hagi consumit.

22.

INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements,
dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44
de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de
l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

23.

COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL
PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS
PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase
d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen
en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la
Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les
obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD
1627/1997, de data 24-10-97.
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24.

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN
RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I
LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS,
FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de
1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.
Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M.
28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor
capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de
Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de
Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de
1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre
B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener
de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de
14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL
QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT
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▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de
1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS
AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D.
664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ
PELS
TREBALLADORS
D'EQUIPS
DE
PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de
1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA
SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997
de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25
d'Octubre de 1997.
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.
▪
▪

IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29
d'Agost de 1.940.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis
▪
▪
▪

ORDENANCES MUNICIPALS
Cte-dbsi
REGLAMENTO DE INSTALACIONES
INCENDIOS (REAL DECRETO 513/2017)

DE

PROTECCIÓN

CONTRA

Instal·lacions elèctriques.
▪
▪

REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO
PARA
BAJA
TENSIÓN
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

E
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Maquinària.
▪ REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13
de Març de 1.972.
▪ EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS.
R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
▪ REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig
de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març
de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
▪ REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de
Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de
1.986.
▪ I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre
de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de
1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988
B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
▪ I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de
Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de
1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
▪ I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de
Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
▪ I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)
▪ COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre
de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de
Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de
febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ
PELS
TREBALLADORS
D'EQUIPS
DE
PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
▪ DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
▪ SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de
Carreteras 8.3 - IC
Varis.
▪ QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25
d'Agost de 1.978.
▪ CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E.
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nº 140 de 12/06/1997
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i
tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la
selecció, us, precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball
d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús
professional.

U.N.E.-E.N. 397: 1995
U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures. Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb
línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb
línia d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura. Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura. Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en
U.N.E.-E.N. 358: 1993
posició de treball i prevenció de caigudes
d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura. Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura. Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura. Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura. Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces
facials. Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces
facials. Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces
facials. Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra
partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt
broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants
amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la resistència
a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència
a la permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o
foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs
elèctrics.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N. 388:1995
U.N.E.-E.N. 407:1995
U.N.E.-E.N. 420:1995
U.N.E.-E.N. 421:1995
U.N.E.-E.N. 60903:1995
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VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació
del comportament dels materials a l'impacte de petites
partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes
químics líquids. Requisits de prestacions de les robes que
ofereixin una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les
flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada
de la flama.

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996
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1. OBJECTIUS
El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un
document contractual d’aquesta obra que té per objecte:
1º
Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a
aquest Estudi de Seguretat i Salut.
2º

Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte.

3º
Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o
exigir al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles
que no són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra.
4º
Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del
construït.
5º
Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de
Seguretat i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut.
6º
Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu
utilitzar, amb la fi de garantir el seu èxit.
7º
Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció
decidida i la seva administració.
8º
Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que
serveixi per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada.
Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense
accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de
Seguretat i Salut i que s’han d’entendre transcrits com a norma fonamental d’aquest
document contractual.

2. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA
Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball,
s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància,
predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més
antiga.
Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen:
•

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997)

•

Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener)

•

Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

•

"Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de
maig) (BOE 21-07-1986).
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•

"Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo"
(Reial Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986).

•

Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980).

•

Reglament d’Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-061977).

•

Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes
Tècniques Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974).

•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto de 2002

•

Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març)
(BOE 16-03-1971).

•

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 1603-1971).

•

Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-031971).

•

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970)
(BOE 5/7/8/9-09-1970).

•

Reglament dels Serveis Mèdics d’Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959).

•

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i
Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952).

•

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.

•

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball,
que puguin afectar als treballadors que realitzin l’obra, a tercers o al medi
ambient.

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l’execució de les obres, que
puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l’Estudi.
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3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI
1º
Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació
vigent de l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i
salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra.
2º
Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un
Pla de Seguretat complint amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. En
dit Pla es respectarà el nivell de prevenció definit als documents d’aquest Estudi de
Seguretat i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el que no podrà ser aprovat.
3º
Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’Execució de l’obra” que es
pensa seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder
realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment com model, el Pla
d’Execució d’obra que es subministra.
4º
Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut.
5º
Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies
d’antelació, la data en la que es pensa començar els treballs, amb la finalitat de poder
programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de replanteig, doncs
aquest document, és el que posa en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut
que s’aprovi.
6º
En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de
l’Estudi i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar
les diferencies i donar-les la solució més oportuna, amb l’autoria de l’Estudi de
Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig.
7º
Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots
els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les complir amb les
condicions i prevenció en ell expressades.
8º
Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual
definits en aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, per a que es puguin utilitzar de forma immediata i eficaç.
9º
Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al Plec de
Condicions Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el
contingut al Pla d’Execució d’obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i
retirar-la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat per a protegir a tot els treballadors
de l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractistes
o autònoms.
10º
Muntar a temps segons el contingut al Pla d’Execució d’obra, contingut al Pla
de Seguretat i Salut aprovat: les “instal·lacions provisionals per als treballadors”.
Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició necessaris,
les reposicions del material fungible i la retirada definitiva, tenint en compte que es
defineixen i calculen aquestes instal·lacions, per a ser utilitzades per tots els treballadors
de l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractistes
o autònoms.
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11º
Complir fidelment amb l’expressat al Plec de Condicions Tècniques i Particulars
del Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas d’accident
laboral”.
12º
Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definit a l’apartat “accions a
seguir en cas d’accident laboral”.
13º
Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els
articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les
condicions que expressament s’especificaran dins d’aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut.
14º
Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució
tècnica preventiva, dels possibles imprevistos del projecte o motivats pels canvis
d’execució decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra.
15º
Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les
mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu sistema
de construcció, unides a les que es subministren per al muntatge de la protecció
col·lectiva i equips, dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars, formaran
un conjunt de normes específiques d’obligat compliment en l’obra.
16º
Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a
complir amb aquestes obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell de
qualitat, contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Sense el compliment
d’aquest requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
17º
Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la
Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per a que sigui conegut per
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.
18º
Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut així com l’anàlisi permanent de riscos al que com
empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de
Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions que siguin
oportunes.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT

4.1. Equips de protecció individual
4.1.1. Condicions generals
Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius,
per a evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. El pressupost contemplarà
qualitats que en cap moment podran ser rebaixades, doncs anirà en contra d’aquest
objectiu general. Per l’exposat s’especifica com condició expressa que: tots els “equips
de protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions
generals:
1º
Tindran la marca "CE" o, en el seu defecte i un cop autoritzats per aquesta
autoria de Seguretat i Salut, serà necessari:
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A.

Que estiguin homologats "MT".

B.
Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol
dels Estats Membres de la Unió Europea.
C.
Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses les
homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica.
De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha
d’entendre que aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al
seu ús a aquesta obra.
2º
Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu
període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament
ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, per a que autoritzi la
seva eliminació de l’obra.
3º
Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà
reemplaçat d’immediat, restant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el
nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció individual, per a
donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions.
Tanmateix, s’investigaran els abandonaments d’aquests equips de protecció,
per a raonar amb el usuaris i fer-los veure la importància que realment tenen per a ells.

4º
Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat
valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció individual, en
coherència amb les utilitzades pel grup d’empreses SEOPAN., subministrats en al
Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut Construcció del INSHT.; per consegüent,
s’entenen valorades totes les utilitzables pel personal i comandaments del contractista
principal, subcontractistes i autònoms si els hagués.
5º
Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la
memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla de
Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un aspecte clar i
semblant al que es subministra a la memòria esmentada.

4.2. Mitjans de protecció col·lectiva
4.2.1. Condicions generals
A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció
col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a l’obra, compleixin
tots ells, amb les següents condicions generals:
1º
La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada als Plànols de
Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, excepte si
existís una proposta diferent prèviament aprovada.
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2º
Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut,
requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una representació
tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra.
3º
Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible
per a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el
previst al Pla d’Execució d’Obra.
4º
Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús
reconeguda, o si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest “Plec de
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi al descrit
s’aplicarà als components de fusta.
5º
Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les
condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran
examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a comprovar si la seva
qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del
Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se.
6º
Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu
muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció
col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en l’àmbit del risc que
neutralitza o elimina.
7º
El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla
d’Execució d’Obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada
de cadascuna de les proteccions col·lectives que es contenen a aquest Estudi de
Seguretat i Salut, seguint l’esquema del Pla d’Execució d’Obra que subministrarà inclòs
als documents tècnics esmentats.
8º
Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que
s’apreciïn deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una
vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es suspendran els
treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà de forma eficaç la zona per a evitar
accidents. Aquestes operacions restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de
protecció individual.
9º
Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el tipus o la disposició de
la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si
això ocórre, la nova situació serà definida als plànols de Seguretat i Salut, per concretar
exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests Plànols hauran de ser
aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.
10º
Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de
l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, empreses col·laboradores,
treballadors autònoms i visites dels tècnics de Direcció d’Obra o de la Propietat, així
com visites de les inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes.
11º
El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al
muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus
medis o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de l’Obra, segons
les clàusules penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i del Plec de
Condicions Tècniques i Particulars del projecte.
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12º
El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi
de Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a
defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de protecció
col·lectiva pel d’equips de protecció individual.
13º
El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús
prevista i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que
es realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de
Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es procedirà
segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense demora, immediatament,
desprès d’ocórrer els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

4.2.2. Instal·lació i ús de les proteccions col·lectives
Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als diversos
apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, junt
amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment
que s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de muntar-les,
mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les.
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”,
les condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si el
Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb
idèntica composició i format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva
aprovació.

4.3. Mitjans auxiliars, màquines i equips
Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a
dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a
la seva funció.
L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual
d’ús editat pel seu fabricant.

Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats
el seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es
prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines
i equips que no compleixin la condició anterior.
Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca
"CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de
l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són
per si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin.
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4.4. Senyalització de l’obra
4.4.1. Senyalització de riscos en el treball
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del
1997. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball
segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, tamany i
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos
han de tenir-se per transcrits a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars, com
normes d’obligat compliment.
Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models
adhesius en tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran.
Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14
d’abril.
Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions
de Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments
referents a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària.

4.4.2. Normes per al muntatge dels senyals
1º

Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols.

2º
Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels
senyals, en funció de l’evolució de l’obra.
3º
Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva
retirada.
4º
S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de
senyalització.
5º
Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que
garanteixi la seva eficàcia.

4.4.3. Normes per als muntadors de la senyalització d’obra
Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin realitzar
el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti riscos,
se’ls dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles accidents. Se’ls farà signar un
rebut de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà arxivat a
disposició de la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral.

213

Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can Sorts al T.M de Sentmenat

4.4.4. Senyalització vial
Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut
de la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, abalisament, defensa, neteja i
acabament d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “Ministerio de Fomento”.
Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec
s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les obres objecte del present
Projecte.

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, tamany
i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos
s’han de tenir per transcrits a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars com
característiques d’obligat compliment.

4.4.5. Normes per al muntatge dels senyals
1º
No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle fix
temporal per a la circulació.
2º
Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts,
s’instal·laran sobre peus drets metàl·lics i trípodes.
3º
Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva
retirada.
4º
S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de
senyalització vial.
5º
Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que
garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada.
6º
En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran
en compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals
al llarg de la realització de l’obra.

4.5. Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars
4.5.1. Condicions generals
Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats
comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre
soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon anivellament. Els
plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques
tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal·lació. Es considera
unitat d’obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, manteniment, retirada i
demolició de la solera de cimentació.
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questes instal·lacions estaran disposades segons el detall dels plànols d’aquest Estudi
de Seguretat i Salut i reuniran les següents característiques:

4.5.2. Obra civil
Cimentació de formigó en massa de 200 Kg (HM-20) de ciment "portland".
Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la corrosió.
S’han previst en l’opció de lloguer mensual, contenint la distribució i instal·lacions
necessàries expressades al quadre informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica
necessària per a la seva ventilació, amb cristalls simples a les finestres, que a l’hora,
estaran dotades amb fulls practicables de corredora sobre guies metàl·liques,
tancades mitjançant tanques de pressió per mordassa simple.
Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas de
fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, seran de les
de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment. Les portes d’accés tindran pany amb
clau.

4.5.3. Instal·lacions
Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos,
amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes. Totes
les conduccions seran previstes en "PVC".
També disposen d’instal·lació elèctrica des del quadre de distribució, dotat dels
interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb mànega contra la
humitat i dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos.

4.5.4. Escomeses
Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball. Les condicions
tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de Seguretat i Salut, són les
mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al Plec de Condicions
Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació.

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es
realitzi l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en
funcionament d’un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un motor de
gasoil. Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra,
conseqüentment no es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa d’aigua potable,
es realitzarà a la canonada de subministrament especial per a l’obra, que té idèntic
tractament econòmic que el descrit al punt anterior.
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4.6. Manteniment posterior del construït
Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els mateixos que
les descrites a les proteccions de l’obra.
5. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS

5.1. Per oficis que intervenen
5.1.1. Ofici de Paleta
Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són:
•

Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes.

•

Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat. Una
vegada realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del
buit, en prevenció de riscos per absència de proteccions.

•

Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es
repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat.

•

On existeixi perill de caiguda d’alçada, s’instal·laran les senyalitzacions de
“PERILL DE CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ DE
SEGURETAT", assenyalant als plànols la posició dels senyals.

•

S’il·luminaran convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si
s’ha d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc
elèctric.

•

Es retiraran les runes de les zones de treball diàriament.

•

Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts
mitjançant un tauló.

•

Estarà prohibit el balanceig de les càrregues suspeses.

•

S’hissaran els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es
subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.).

•

S’hissaran els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes
emplintades.
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•

Es desmuntaran les proteccions perimetrals únicament per a introduir els
materials, reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega.

•

S’indicaran les zones d’apilament de materials.

•

Es prohibirà llençar enderrocs.

•

Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem que
va per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta.

•

S’utilitzaran màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols
ambiental.

5.1.2. Electricistes i instal·ladors
Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als plànols.
A la fase d’obra d’obertura i tancament de rases es tindrà cura l’ordre i la neteja de
l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.
El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre
per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra.
La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb
mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts.
Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra
sense la utilització de les clavilles mascle - femella.
Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats
sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets, per a
evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.
La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala,
sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada protegit el
buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per a eliminar el risc de
caiguda des d’alçada.
La instal·lació elèctrica en terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, sobre escales de
ma (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una xarxa tensa de
seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que s’executen els treballs,
per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada.
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Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de bastides
sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els treballs
d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant
normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica.
Les eines dels instal·ladors elèctrics amb l’aïllament deteriorat seran retirades i
substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata.

Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l’últim
cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la “companyia
subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió,
que seran els últims en instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels
quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

5.2. Per activitats previstes
5.2.1. Abocament directe de formigons mitjançant canaleta
Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats.
L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar puntals
que puguin deformar-se o rebentar l’encofrat.
Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat.
La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin maniobres
perilloses.
Instal·lar topalls de final de recorregut per als camions formigonera.
Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el retrocés.

5.2.2. Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades
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Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de la
línia.
Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.
En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:
•

Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.

•

Avisar a la companyia propietària de la línia.

•

En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de
la següent manera:

•

Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.

•

Protegir la conducció per a evitar deterioraments.

•

No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar
sobre ells al verificar la instal·lació.

•

Tant si es detecta la línia deteriorada com si es produeix un trencament pels
treballs d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de personal
a la zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no fos possible,
s’avisarà a les autoritats competents.

•

Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica de
la mateixa, amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre
a la cabina fins que no existeixi perill.

5.2.3. Replens de terres en general
Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l’accés al
terreny compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es senyalarà la seva
zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit.
No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera o la
pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre.
No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines.
Aniran equipades amb extintor.
No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa.
Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la
màquina a punts on pogués entrar en contacte amb ells.
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Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic,
transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al cap
d’obra.
Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran netes de
greix, fang i oli.
Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora del tall
de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega indirectament o per
basculació.
Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets
autopropulsats (dumpers), amb excepció del conductor. Se’ls instal·larà plaques de
límit de velocitat màxima (40 Km/h).
Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions.
Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de 2 m del
tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de terreny
entremig.
Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o
rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina que
menor pendent admeti.
No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant
màquines, fins que estiguin aturades.
Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet de
conduir classe B.
Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de
transport.
Als dumpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del conductor i
el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre marxa enrere, per a evitar
pèrdues d’equilibri o bolcada.
Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es
reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de la documentació
oficial del vehicle.
Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant
descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega.
Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%.
Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer moviments
bruscos ni treballs amb el vent en contra.
Els riscos d’incendi i explosió els tindran en compte revisant periòdicament els sistemes
elèctrics i davant la presència de combustibles es col·locarà el rètol "NO FUMAR".
També s’analitzarà la presència de conduccions de gas, i es procedirà al abalisament i
senyalització del seu traçat.
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El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada pal·liaran
els efectes del soroll.
En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel terra.
Es procurarà emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions.
El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de conducció
tancada evitarà l’exposició a la pols.
Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es
buidaran abans de manipular en ells.
No es manipularan les bateries sense la utilització de guants per a evitar lesions. Amb
líquids corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants.

5.2.4. Conductor de camió
Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la instrucció
adequada.
Abans de pujar-se a la cabina per a engegar, s’inspeccionarà el vehicle al voltant i per
sota, per si hagués alguna anomalia.
Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa.
Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua.
No circular per la vora d’excavacions o talussos.
No circular mai en punt mort.
Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi.
Mai transportar passatgers fora de la cabina.
Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant circular
amb ell aixecat.
Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectòria del
cèrcol si sortís projectat.
No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo calçat
prèviament.
Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment.

5.2.5. Conductor de motovolquet
Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni.
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Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al parte de
treball.
Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del
paviment.
Si l’encesa és amb maneta, al efectuar aquella, donar l’estrebada cap a dalt.
Prohibit transportar persones.
Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat.
Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa.
Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i baixar del vehicle,
previ frenat del mateix.
Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa.

5.2.6. Conducció pales carregadores
Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la instrucció
necessària.
Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú a les
rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb el
passador corresponent.
Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn.
Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el
funcionament de la màquina i fer-lo constar al parte de treball.
Prohibit transportar passatgers.
Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa.
No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport.
No baixar-se de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al terra.
Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la màquina
ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra.
Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i protegirse de les possibles cremades.

5.2.7. Recepció de maquinària - mitjans auxiliars i muntatges
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Tant la maquinària, com la resta de mitjans auxiliars i muntatges emprats en l’obra
hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el dret d’admissió
en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements o en el seu cas de la
posada al dia de la documentació oficial del vehicle.
La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la
normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el seu
estat abans de la seva entrada en l’obra.

5.2.8. Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases i pous
Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista en
funció del sistema concret que vagi a utilitzar.
A més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de rases i
entibacions.

5.2.9. Instal·lació de canonades
Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible
sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin
que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin.
Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua s’hauran d’aplicar les
recomanacions corresponents a la manipulació de càrregues suspeses per a evitar
cops o atrapaments.
En cas de ser imprescindible la manipulació manual dels tubs es realitzarà entre vàries
persones.
A més, es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de
càrregues.
El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, etc.

5.2.10. Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil
Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres principis
bàsics:
•

Protecció màxima per als treballadors de l’obra.

•

Protecció màxima per al públic.

•

Inconvenients mínims per al públic.

És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta
senyalització ha de ser clara i que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar tant
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el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles desviaments o limitacions
per al trànsit habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat.
El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, desprès
seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés.
També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui produir el
formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …). Quan existeixi risc
d’esquitxada s’empraran ulleres.

5.2.11. Excavació de terres a màquina en rases
Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius o falta
d’oxigen en l’interior de l’excavació.
Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions.
No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones que
estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, com
norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la seva profunditat.
Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes d’entibació i
apuntalament.
Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment.
Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se diàriament, i
sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, s’executi una
voladura, hagi hagut una esllavissada, s’hagi produït danys en el talús o en l’entibació
per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades o fortes pluges.
Si s’utilitzen màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de la seva
vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular prèviament les
cotes de treball, de manera que pugui arribar com a mínim fins un metre per sota de la
vora superior i sempre que aquesta hagi estat netejada i explanada.
L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la forma
més convenient i segura. S’ha de dotar als treballadors de l’equip personal de
protecció adequat per a aquests circumstàncies.
L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la
vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de
càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa.
Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà.
Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de
coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima de 2
m de la vora.
Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa
de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren portàtils, la seva
alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i mànec protegits
elèctricament.
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L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran
d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es manipulin.
En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà l’estudi
geotècnic disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que han de ser
programats, executats i interpretats per personal especialitzat que domini les tècniques
corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys
coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de la cohesió, ja que
varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. Si no s’efectua
determinació directa de les característiques del terreny, es pot prendre els valors de la
següent taula.

Característiques empíriques dels terrenys
Pes
Angle de
Talús admissible
Classe de
específic
lliscament
Vertical Horitzont
terreny
aparent 
intern 
al
t/m3
Graus
Terrenys naturals
Grava i sorra
compacta
Grava i sorra solta
Argila
Replens
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

2,0

30°

0,58

1,0

1,7
2,1

30°
20°

0,58
0,36

1,0
1,0

1,7
1,7
1,8

25°
30°
40°

0,47
0,58
0,83

1,0
1,0
1,0

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de l’angle de
lliscament dels terrenys.

5.2.12. Entibacions de fusta
•

Amb taules horitzontals

Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud
màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb separacions
recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre.
Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals que no
destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, sense que per a
això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.
Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls).
Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibació per
al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació.
No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és
pràcticament nul·la.
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•

Amb taules verticals en terreny bo

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud màxima
i la disposició d’elles serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de
les parets de l’excavació. És el que es coneix també per entibació per enfundat.
Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a
distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per a això deixin
d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.
Per a les entibacions amb taules verticals s’utilitzaran preferentment fustes rodones.
(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent).
Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud màxima i
la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la
totalitat de les parets de l’excavació.
Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a
distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per això deixin
d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.
Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.

5.2.13. Construcció d’arquetes
L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la
part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. L’escala sobresortirà 1 m
per l’excavació.
Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al voltant de
l’excavació de l’arqueta.
Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en
prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la possibilitat
de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents a l’entorn de l’arqueta.
Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva profunditat fos
superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de llistó
entremig i sòcol.
Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al
moviment de terres i a la maquinària que intervé en ell.
Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti s’atendran a
les mesures preventives referents a:
•

Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo).

•

Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat .

•

Treballs amb prefabricats (grades prefabricades).

•

Treballs amb gabions
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5.3. Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines
5.3.1. Escales de ma de fusta o metàl·liques
Es prohibeix l’ús d’escales de fusta.
Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen accés.
Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des
del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser.
S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció vertical
del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments.
Es prohibeix transportar pesos a ma, iguals o superiors a 25 kg sobre escales de ma.
No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin
disminuir l’estabilitat d’aquesta.
Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps.
L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, mirant
directament cap als graons.
Es prohibeix l’ús d’escales de tisora.
Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons. Si fos necessari, es substituirà
l’escala per altre de major alçada.
S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals.
No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques.
Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.

5.3.2. Foradador portàtil
Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar.
Si la broca és prou llarga com per travessar el material, haurà de resguardar-se la part
posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments.
Utilitzar casc i ulleres de seguretat.

5.3.3. Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de
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paviments, lloses)
No treballar en pendents superiors al 50%.
Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, per a
evitar caure en algun desnivell.
Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat.
La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la
caiguda de materials de la cullera.

5.3.4. Pistola grapadora
El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor de la seva correcte
utilització i funcionament.
Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap dels
seus elements constitutius.
Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió.
L’aparell es posarà en pressió suaument.
Es comprovarà que els controls funcionen correctament.
No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment.
No s’intentarà disparar al límit de les peces.
Utilitzar cascos protectors auditius.
No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió.
No es permetrà que el personal es situï cap el costat pel que s’expulsen els fragments
de filferro de subjecció dels claus o grapes.
No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina.
Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni l’aparell
per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades de
palpador.
A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos les
grapes obstruïdes.

5.3.5. Pistola fixa - claus
El treballador tindrà al menys 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de l’aparell, així
com les mesures de seguretat a prendre.
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Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja.
De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó recolzat
contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant el tret. De
fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball, almenys 20 segons i
s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega.
Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de
persones i apuntant al terra.
Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions del
fabricant.
Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor.
L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any.
No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius.
Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament de
la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys.
La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i es
guardarà al seu estoig corresponent.
La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc.
S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt en que
s’hagi d’utilitzar la pistola.
Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball, no hi ha
persones.
La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.).
S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús.

5.3.6. Petites compactadores (pisons mecànics)
Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes les
tapes i carcasses de protecció.
Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals.
Regar la zona a aplanar i/o utilitzar màscares antipols.
Usar protectors auditius.
Usar calçat amb puntera reforçada.
L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu
funcionament.
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No deixar el pisó a cap operari inexpert.
Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia.
Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització.

5.3.7. Taules de serra circular per a tall de fusta
La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se mai
manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol circumstància
una sòlida fixació.
El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall.
La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament ha de
deixar el descobert únicament la part del disc necessària per al tall.
La pantalla tindrà la robustesa suficient per a evitar la projecció de partícules i
fragments del disc.
L’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no giri en
buit en la posició de repòs del mateix.
Usar ulleres protectores.

5.3.8. Martells pneumàtics
La mànega d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui amb ella, ni
que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre.
Abans de desarmar el martell s’ha de tallar la pressió d’aire.
No tallar l’aire doblant la mànega.
Mantenir el martell en bona cura i engreixat.
No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona.
Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no s’utilitzi.
No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell.
Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell.
Utilitzar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major alçada,
utilitzar una bastida.
No fer esforç de palanca amb el martell en marxa.
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5.3.9. Màquines-eina en general: radials, cisalles, talladores i
assimilables
Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar.
Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina, i forma de prevenir-los.
Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions.
Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les instruccions del
fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la
màquina.
No sotmetre el disc a sobreesforços laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió
excessiva.
Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de manera
que no pateixi moviments imprevistos.
Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, millor si es disposa d’un suport especial
per a deixar-la.
No utilitzar la màquina en posicions que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les
espatlles.
Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una
empunyadura pont.
Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció per
a la ma.
Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar convenientment la
peça i graduar la profunditat i inclinació del tall.
Utilitzar ulleres de protecció tancades.

5.3.10. Maquinària per a moviment de terres (en general)
Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les
característiques de la màquina.
Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així com
l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina.
La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic
responsable, no pel maquinista.
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Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista mentre s’està
treballant. No es permet tampoc el transport de persones.
L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar
l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau de contacte amb ell
en tot moment.
No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat.
No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera
pujada.
No emmagatzemar productes combustibles a la cabina.
Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en llocs
de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús.
Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una zona
embassada.
Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu defecte,
amb ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a persones o coses.
Quan existeixin línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, prendre
les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la distància de
seguretat mínima.
No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de
pòrtic de seguretat.
Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la màquina i les
vibracions que transmet al terreny poden ser causa d’enfonsaments. El perill disminueix
si l’aproximació a la vora del talús es en angle recte.
No tractar de fer ajustatges o reparacions quan la màquina estigui en moviment o amb
el motor funcionant.
A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió indicats, així
com tampoc els precintes de control.
Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el fre de
ma, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant
falques.
Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles, s’ordenaran i
controlaran mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els
seus moviments.
Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que es
col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat.
Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs.
Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant transversal
com longitudinal que el terreny produeix a la màquina.
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Seient anatòmic, per a disminuir les probables lesions d’esquena del conductor i el
cansament físic innecessari.
Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina.
Instal·lació de clàxon o llums que funcionin automàticament sempre que la màquina es
desplaci marxa enrere.
Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa
accidental d’elements que no siguin necessaris per al treball que s’estigui realitzant.
Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal es la que protegeix de la inhalació
de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o
insolació a l’estiu.
Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar proveïda dels senyals corresponents i
complir les normes que exigeix el Codi de Circulació.
Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar resguardats
adequadament.
Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada.
Carregar els materials als camions pels costats o per la part de darrera.
La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.
En el cas anterior, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la
zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada.
A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de la part
més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de més de
66.000 V.
Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.
En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:
•

Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.

•

Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.

•

Protegir la conducció per a evitar deterioraments.

En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els treballs i
s’avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents. S’acordonarà la zona si
fos necessari.
A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia elèctrica en
tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill.
Verificacions periòdiques:
•

Cada jornada de treball verificar:

•

Nivell del dipòsit del fluid hidràulic.
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•

Nivell d’oli al càrter del motor.

•

Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics.

•

Control de l’estat del filtre de l’aire.

•

Estat i pressió dels pneumàtics.

•

Funcionament dels frens.

•

L’estat del circuit hidràulic.

Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors.
A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions
assenyalades pel fabricant.
Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant per
a l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions.

5.3.11. Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de
rodadura)
El personal que governi aquestes serres serà especialista en la seva utilització.
Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que es poden
trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar.
Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa dissenyada
pel fabricant.
Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons efectuaran el
tall en via humida.
El manillar de govern, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant
autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica.
El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A més
es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible.
El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb molta cura,
col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas d’incendi.

5.3.12. Dumper - motovolquet autotransportat
Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per
causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal·larà un gàlib
davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic al tauler
d’instruments.
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Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut marxa
enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre d’aparcament
està accionat.
Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en punt
mort.
Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de
subjecció o es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu.

5.3.13. Compressor
Es situarà als llocs assenyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha de deixar a
la improvisació.
El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai inferior a 2 m
del costat de coronació de talls i talussos.
El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició
horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants.
Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores estaran sempre tancades
durant el seu funcionament, per a disminuir la contaminació acústica de l’obra.
La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., instal·lantse senyals de: "obligatori l’ús de protectors auditius", per a sobrepassar la línia de
limitació.
Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall de martells o
vibradors, no inferior a 15 m.
Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat.
Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús.
Els mecanismes de connexió amb les mànegues es faran mitjançant ràcords de pressió
segons càlcul.
Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de
l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca.

5.3.14. Camió formigonera
La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per a la
tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que s’hagi de
garantir l’ordre i la neteja de l’entorn.
La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions
d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres
incorrectes.
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5.3.15. Camió amb grua
Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament
engreixats.
Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació haurà
d’estar accionat.
Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada.
Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes.
S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència suficient
com per a bolcar-les.
Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per a
ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, fixos o mòbils.
Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues.
Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat per a tal
funció.
Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments hauran
de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes proteccions
col·locades.
Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments bruscos que
puguin bolcar la màquina o danyar els cables.
El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents operacions:
•

Accionar fre de rotació i de tracció.

•

Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma.

•

Desembragatge del motor.

•

Totes les palanques es deixaran en punt mort.

El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, maniobrant
únicament amb la ploma.
Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenint-se
sempre l’operari a una distància prudencial.
La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es baixarà
la ploma fins el terra subjectant-la amb cavallets.
La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre utilitzant el fre del tambor.
El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, deteriorantlo.
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Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les erugues.
La cabina estarà insonoritzada.
Quan la càrrega estigui molt vertical es vigilarà que un despreniment d’aquesta no la
llenci contra la cabina.
No es treballarà a menys de 2 m d’un talús.
Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat.
Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada.
A les grues muntades sobre rodes s’han de col·locar els gats i estabilitzadors abans de
realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra.
L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada.

5.3.16. Camió de transport de materials
Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat.
Carregar els materials als camions per les vores o per la part de darrera.
La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.
En aquest cas, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la
zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada.

5.4. Per la instal·lació elèctrica provisional d’obra
5.4.1. Condicions que ha de reunir la instal·lació
Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia necessària
durant el transcurs de l’obra.
L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de circulació de
vehicles ni zones de moviment de les grues.
Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments.
S’instal·larà el quadre general de protecció, estanc i protegit de la intempèrie i de
possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència
contractada.
La línia de derivació individual anirà des del quadre general de protecció fins el quadre
general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de cops.
Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra.
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Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris.
Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat i
ferrallat, i hi haurà un quadre secundari a cada zona necessària.
Les preses de corrent elèctric seran estanques.

5.4.2. Protecció de línies elèctriques
Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que
travessen la zona de treball.
Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies
elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident.
La retirada d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de
la mateixa, la qual s’encarregarà de portar-la a terme.
Aïllament dels conductors d’una línia.
•

Ha de ser autoritzat per la companyia elèctrica propietària de la línia, la qual
s’encarregarà de portar-lo a terme.

•

Es guardaran les distàncies de seguretat.

•

En cap cas serà una distància inferior a 6 m.

•

Dispositius de seguretat.

•

Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia
elèctrica.

•

Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua
torre).

•

Resguards en torn a la línia.

•

Seran pannells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc.

•

Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte.

•

S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia.

•

Si te parts metàl·liques estaran posades a terra.

•

Col·locació d’obstacles a la zona de treball.

•

Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició.

•

Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de forma
que no puguin ser excedits inadvertidament.

Utilització de grups generadors elèctrics.
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•

S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no especialitzades
ni autoritzades per al seu ús.

•

El lloc d’instal·lació estarà perfectament ventilat per a evitar la formació
d’atmosferes tòxiques o explosives.

•

El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen.

•

La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa
elèctricament independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de
protecció o reforçat.

•

El grup alimentarà un quadre general que a més de l’aparellatge d’ús i
protecció de la instal·lació disposarà de:
o

sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació
elèctricament independent de les anteriors.

o

sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència
elèctrica de la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA.

A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica de
la instal·lació.
Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres
parcials, que compliran els requisits exigits al general.
Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús.
Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la màquina
aturada i únicament per personal especialitzat.

5.5. Prevenció d’incendis en l’obra
S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE
23.110, aplicant-se per extensió, el REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS (REAL DECRETO 513/2017).
Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa
de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi.
Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part
de l’encarregat del tall corresponent.
El Contractista adjudicatari respectarà, al seu Pla de Seguretat i Salut, el nivell de
prevenció dissenyat, encara que se l’atorga la llibertat per a modificar-lo segons la
conveniència dels seus propis sistemes de construcció i d’organització.
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6. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Pla de Seguretat i Salut serà redactat pel Contractista adjudicatari, complint els
següents requisits sense els quals, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no podrà ser
atorgada:
1º
Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la
signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui aprovar
abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que recollirà expressament el
compliment de tal circumstància.
2º
Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia
de construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot
allò que cregui menester per a aconseguir el compliment dels objectius continguts en
aquest Estudi de Seguretat i Salut. A més està obligat a subministrar, els documents i
definicions que en ell se l’exigeixen, especialment el Pla d’Execució d’Obra, contenint
de forma desglossada les partides de seguretat i salut. Per a això, prendrà com model
de mínims el Pla d’Execució d’Obra.
3º

Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.

4º
Subministrarà plànols de qualitat tècnica i d’execució d’obra amb els detalls
oportuns per a la seva millor comprensió.
5º
Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat tècnica i
tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat.
6º
No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo
especificat als apartats anteriors.
7º
L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a
cada plànol del Pla de Seguretat i Salut.
8º
El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina i
al caixetí identificatiu de cada plànol.
9º
Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols o filferro
continu.
10º
Els documents: Memòria, Plec de Condicions Tècniques i Particulars i Pressupost,
estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell oficial del contractista
adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell esmentat al seu caixetí
identificatiu o caràtula.

6.1. Criteris de selecció, formació i funcions del personal de
prevenció
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6.1.1. Personal de prevenció

Encarregat de Seguretat i Salut
D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com al
R.D. 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista
adjudicatari deixarà explicitat al Pla de Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei
de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de quina manera intervindrà dit servei
al control de la prevenció de l’obra.
Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de
prevenció, realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra.
S’ha de significar que aquesta figura de “l’Encarregat de Seguretat i Salut" no té res a
veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”
regulada al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o Propietat, i
integrat en la Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant del
Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que s’especifiquen més avall.
A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la
prevenció i protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de
Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec al
definit per a això.

Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat
Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de
Seguretat i Salut.
Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra.
En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’encarregat
general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de
Prevenció, la persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos,
de nivell bàsic, com a mínim.

Funcions de l’Encarregat de Seguretat
L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència
continua en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca
quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i Salut amb
les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos i prevenció
detectats per a l’obra.
Les funcions que realitzarà l’Encarregat de Seguretat seran:
1º

Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

2º
Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut.
3º
Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del Pla que origini aquest Estudi de
Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col·lectives.
4º

Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix).
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5º
Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla
de Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips de protecció
individual.
6º
Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment
i control, que lliurarà a la jefatura d’obra per al seu coneixement i a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut, per a que prengui les decisions oportunes.
7º
Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la
Jefatura d’Obra.
8º
S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest
existeix), si els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, en qualsevol
cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no ha de prendre part en les
decisions d’aquest òrgan de prevenció de riscos.

Quadrilla de seguretat
Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a
la formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que s’inclouen dins del Pla
que origini aquest Estudi de Seguretat i Salut per a garantir, dins de lo humanament
possible, que realitzi el seu treball sense accidents.

Formació i informació als treballadors
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball
correcte a tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal
manera que tots els treballadors d’aquesta obra hauran de tenir coneixement dels
riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a observar en
determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels
equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció.
Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus
treballadors la formació i informació necessàries, relacionades amb els treballs que van
a desenvolupar a l’obra.
Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta informació
específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat
s’incorporen a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors, per a
cobrir els següents objectius generals:
Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada
convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat.
Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació.
Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.
Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació que
hagin proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la
seva constància i a efectes de presentació davant l’autoritat laboral competent.
Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla
de Seguretat i Salut:
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1º
El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les
dates en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos laborals,
respectant els criteris que al respecte subministra aquest Estudi de Seguretat i Salut, als
seus apartats de “normes d’obligat compliment".
2º
El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als treballadors,
les normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al marge de l’original de
l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta acció es compleixen dos
objectius importants: formar de forma immediata i deixar constància documental de
que s’ha efectuat aquesta formació.

6.1.2. Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de
prevenció
1º
Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una
vegada conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi es
resumeixen en aquesta frase: “realitzar el seu treball el millor que puguin, amb la
màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus propis accidents". Tenen les
mateixes responsabilitats de qualsevol altre ciutadà, que treballi a l’obra; és a dir, com
tots els espanyols, tenen la mateixa obligació de complir amb la legislació vigent.
2º
El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin
signats pels respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte revestir de
l’autoritat necessària a les persones, que pel general no estiguin acostumades a donar
recomanacions de prevenció de riscos laborals o no l’han fet mai. Es subministra a
continuació per a això, un sol document tipus, que el Contractista adjudicatari ha
d’adaptar al seu Pla, a les figures de: Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de
seguretat i per al Tècnic de Seguretat en el seu cas.
Nom del lloc de treball de prevenció:
Data:
Activitats que ha d’acomplir:
Nom de l’interessat:
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut, juntament amb el de la jefatura de l’obra.
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra.
Accepto el nomenament, L’interessat.
Segell del Constructor adjudicatari:

3º
Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a
l’oficina de l’obra. La primera copia, es lliurarà signada i segellada en original, a la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada
en original a l’interessat.
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4º
Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en
prevenció de riscos laborals que s’ajusti a les funcions que van a desenvolupar, segons
estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció.

6.2. Procediments per al control i seguiment del Pla de
Seguretat i Salut
6.2.1. Cronograma del Pla de Seguretat i Salut
El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el cronograma
de complimentació de les llistes de control del nivell de seguretat de l’obra. La forma
de presentació preferida és la d’un gràfic coherent amb el que mostra el Pla
d’Execució de l’Obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

6.2.2. Llista de control de seguiment del Pla
Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la pròpia organització
dels treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o
tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El contingut de les llistes de control serà
coherent amb l’execució material de les proteccions i amb el lliurament i ús dels equips
de protecció individual.
Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per a
composar-lo, haurà de comunicar-ho immediatament desprès de l’adjudicació de
l’obra, a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat de que el
subministri els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella.

El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el
model del “parte de lliurament d’equips de protecció individual" que
tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si no ho posseeix haurà de
composar-lo i presentar-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa de
Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents dades:.
Número del parte.
2.

Identificació del Contractista principal.

3.
Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista
o autònom.
4.
Nom del treballador que rep els equips de protecció
individual.
5.

Ofici o tasca que acompleix.

6.

Categoria professional.

7.

Llistat dels equips de protecció individual que rep el
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treballador.
8.
Signatura del treballador que rep l’equip de protecció
individual.
9.

Signatura i segell de l’empresa principal.

Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en
poder de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa
de Seguretat i Salut.

Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la
protecció col·lectiva i dels equips de protecció
individual
El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut,
dins del seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau de
compliment del disposat al text d’aquest Plec de Condicions en matèria de prevenció
de riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció decidida al lloc i
temps previstos, la seva eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i
substitució, en el seu cas, de totes les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest
programa contindrà com a mínim:
1º
La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del Contractista
adjudicatari.
2º

La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar.

3º

Els itineraris per a les inspeccions plantejades.

4º

El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques.

5º

L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats.

No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº1 i 2 de
l’índex d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut.

Autorització d’ús de maquinària i d’eines
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre
altres causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació
ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el possible aquestes situacions, s’implanta en
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una
determinada màquina-eina.
El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar el següent document, recollir-lo
al seu Pla de Seguretat i posar-lo en pràctica:

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I
EINES
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Data:
Nom de l’interessat que queda autoritzat:
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per
a elles:
Llista de màquines que pot usar:
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra.
Segell del constructor adjudicatari.

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de
l’obra. La copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de
Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a
l’interessat.

6.2.3. Accions a seguir en cas d’accident laboral
El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en
cas de necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i Salut,
consistirà, com a mínim en:
Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això.
Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. Aquesta
dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers auxilis.
Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a l’evacuació de
l’accidentat.
El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut
els següents principis de socors:
1º
L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar
l’agreujament o progressió de les lesions.
2º
En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident
elèctric, es suposarà sempre, que puguin existir lesions greus, en conseqüència,
s’extremaran les precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques
especials per a la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de
reanimació en el cas d’accident elèctric.
3º
En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància;
s’evitaran en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primerament
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a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i
incomoditat per a l’accidentat.
4º
El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut
que redacti, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la
que compte, per a garantir l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda i
segura evacuació d’aquesta obra.
5º
El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut
que redacti, el nom i direcció del centre assistencial més proper, previ per a
l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva organització.
6º
El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb
caràcters visibles a 2 m de distància, en el que es subministri als treballadors i resta de
persones participants a l’obra, la informació necessària per a conèixer el centre
assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol contindrà com
mínim les dades del quadre següent, amb una realització material que queda a la lliure
disposició del Contractista adjudicatari:
EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A:
Nom del centre assistencial:

Nom del dispensari més proper de la mútua
corresponent o del centre hospitalari concertat.

Direcció:

Direcció de l’ambulatori de la mútua corresponent
o del centre hospitalari concertat.

Telèfon d’ambulàncies:

Telèfon del servei d’ambulàncies.

Telèfon d’urgències:

Telèfon de la mútua corresponent.

7º
El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria als
següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina d’obra, al vestuari lavabo del
personal, al menjador i en tamany full DIN A4 i a l’interior de cada maletí farmaciola de
primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per a
aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident laboral.
Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu
Pla de Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats,
amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin agreujar les possibles
lesions de l’accidentat.
El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i
comunicacions que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es
consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva
eficàcia:

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent
obligació de comunicació immediata dels accidents laborals:
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Accidents de tipus lleu.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d’accidents laborals.
Accidents de tipus greu.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d’accidents laborals..
Accidents mortals.
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les
investigacions judicials.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d’accidents laborals.

Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas
d’accident laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de
Seguretat i Salut, una relació de les actuacions administratives a les que està legalment
obligat.
Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs assenyalats als plànols, un maletí
farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a
continuació:
Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; "mercurocrom" o "cristalmina";
amoníac; gasa estèril; cotó hidròfil estèril; esparadrap antial·lèrgic; torniquets
antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic i apòsits
autoadhesius.
Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que existeixi
en l’obra personal capacitat per al seu ús i administració.

Llibre d’ordres
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut,
mitjançant la utilització del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les anotacions així
exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució d’obra i en
conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra.
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Llibre d’incidències
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article
13 del R.D. 1627/1997.

6.3. Avaluació de decisió sobre les alternatives proposades
pel Pla de Seguretat i Salut
L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel
contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris
tècnics.

6.3.1. Respecte a la protecció col·lectiva
El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no
tindran més riscos o de major entitat, que els que te la solució d’un risc decidida a
aquest treball.
La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les exigides
per la que pretén substituir; es considera que: a major número de maniobres, major
quantitat de riscos.
No pot ser substituïda per equips de protecció individual.
No augmentarà els costos econòmics previstos.
No implicarà un augment del termini d’execució d’obra.
No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut.
Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin comercialitzades
amb garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes per altres de tipus
artesanat, (fabricades en taller o en l’obra), excepte que aquestes es justifiquin
mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics i la signatura d’un
tècnic competent.

6.3.2. Respecte als equips de protecció individual
Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest Estudi de
Seguretat.
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No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la presentació
d’una completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un augment de la
qualitat decidida en aquest Estudi de Seguretat.

6.3.3. Respecte a altres assumptes
El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions
contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut.
El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut,
amb la finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a realitzar la seva
anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació.
El Pla de Seguretat i Salut, subministrarà el "Pla d’Execució de l’Obra” que proposa al
Contractista adjudicatari com a conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra,
contenint com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat i
Salut.

6.4. Normes d’amidament, certificació i sancions aplicables
6.4.1. Amidament de les partides de Seguretat i Salut
Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra,
mitjançant l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m, m2,
m3, l, Ut, i h. No s’admetran altres suposats.
L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant
l’anàlisi de la veracitat dels partes de lliurament definits a aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars, juntament amb el control de l’apilament dels equips retirats per
ús, caducitat o trencament.
No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components de
seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions.

6.4.2. Certificació de les partides de Seguretat i Salut
La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de
certificació, que han d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del projecte
d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la Propietat i el
Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part integrant del
projecte d’execució per definició expressa de la legislació vigent.
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6.4.3. Sancions econòmiques cap el contractista
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de
qualitat, vici ocult i retard, es troben contingudes a les bases del concurs de l’obra o al
contracte d’adjudicació de l’obra.
Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut
del Pla de Seguretat i Salut aprovat.

Sentmenat, juliol 2019
L’autor del Projecte

Montserrat Colomer Mas
Enginyera Tècnica Industrial
.
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1. Plec de clàusules administratives
1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte de Remodelació parcial del pavelló esportiu de Can
Sorts a Sentmenat, té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat
exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació,
així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols,
Amidaments i Pressupost.
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present
Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. Qualsevol canvi en el
plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de posar-se en
coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà
el que prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com
si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui
suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho
al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense
l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions,
errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista
hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament.

Article 4. Documentació complementària
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un
Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment
obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també
aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)
Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
Instrucció de formigó estructural (EHE)
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb
elements prefabricats (EFHE)
Control de qualitat de l'edificació.
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
Mesures de prevenció dels incendis forestals
Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques
complementàries
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries
Reglament
d’aparells elevadors
i manutenció
(MIE-AEM) i instruccions tècniques
complementàries
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions
tècniques complementàries
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin
riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc
elèctric
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se
de l’exposició a vibracions mecàniques
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental
Reglament dels serveis públics de sanejament
Llei de protecció de l’ambient atmosfèric
Llei de Residus Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril)
Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director
d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats
i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna
la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Epígraf II. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de Condicions
hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada.
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Article 7. Verificació dels documents del Projecte
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet
comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents.

Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i
Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el
tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra.

Article 9. Projecte de control de qualitat
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, en el
que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els
criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos,
anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en
l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra.

Article 10. Oficina en l’obra
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient
perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició
de la Direcció de l’Obra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra
la Llicència d’Obres
el Llibre d’Ordres i assistències
el Llibre d’Incidències
el Llibre de Subcontractació
el Pla de Seguretat i Salut
el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin
la normativa de seguretat i salut
la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual tindrà
el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats
per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el
representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.

Article 12. Presència del Contractista en l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal
de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions.
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar
quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la
notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria
tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la
residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o
negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta.
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Article 13. Treballs no estipulats expressament
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot
i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director
d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix
una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un
increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%.

Article 14. Obres accessòries
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó
és a mesura que avança l’execució dels treballs.
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància
ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es
duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres
semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels
documents del projecte
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a
sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del
Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte.
El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i
conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els
originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions
que rebi de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció
d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el
corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita.

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
del projecte
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra les
disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent salvar la seva
responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director
d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest
tipus de reclamacions.

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel
Director d’Obra
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la Propietat
es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
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Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert en
l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de l’obra
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per
al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat
en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007,
de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació
en el Sector de la Construcció.
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a
reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència.

Article 19. Faltes del personal de l’obra
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no
compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala
fe.

Article 20. Subcontractes
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

Article 21. Subministrament dels materials
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el
dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i
amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.

Article 22. Responsabilitats del Contractista
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són
subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi
contractat.
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment
de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També
serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es
produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria.
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball
sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements,
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats,
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la
coordinació de totes les parts de l’obra.
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà
l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació
del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres
s’haguessin percebut després de la recepció.
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El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques
relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que
algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a
la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent
que aquest es contradiu amb les lleis,
ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la
responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en
l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import.
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris,
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació

Article 24. Danys materials
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la Propietat
dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de
recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats
en l’article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat
de les obres dins del termini d’1 any

Article 25. Responsabilitat civil
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis,
com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la
concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la
responsabilitat s’exigirà solidàriament.
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran
solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals
seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o
inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus autores.
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions
atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. Quan el Contractista
subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o instal·lacions de
l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de
la repetició que es pugui produir.
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.
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Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la
repetició que li pogués correspondre davant el Projectista.
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui.
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es
prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Epígraf IV. Règim i organització de les obres

Article 26. Direcció
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre.
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions
d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director
d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.

Article 27. Modificacions
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el
Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra.
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte,
tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per
defecte, el 10% del valor contractat.

Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles
ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona
responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal
d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte;
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra
c) les recepcions dels materials
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de l’obra
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren
en el Plec de Condicions.

Article 29. Llibre d’Incidències
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes
competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat
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llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui
necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i
als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o
observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que
obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 30. Llibre de Subcontractació
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el Contractista
hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament
d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i
treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció.
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de
Subcontractació.

Article 31. Accessos i entorn de l’obra
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment
durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa.

Article 32. Replantejament
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals
que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que
es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap
reclamació.
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta
hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà
de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit.
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència
del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals
desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en
conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels
treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres
circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució.
L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la
Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans
auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla,
aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització
expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en
l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per
tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que
en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant.
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De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic
sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini
previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la
arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no
suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d’execució dels treballs
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per
circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació.

Article 35. Facilitats per a altres contractistes
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en
l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els
contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra.

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran els
treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o
tramita el projecte reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a
estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant
de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d’acord amb el que s’acordi.

Article 37. Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres,
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista
haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que
comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita.

Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de
l’obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a causa
la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li
haguessin proporcionat.

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat
aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra
o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò
especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament).
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Article 40. Profunditat dels fonaments
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una
dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que
el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.

Article 41. Mitjans auxiliars
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta
execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de
l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.

Article 42. Conservació de les obres
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la
recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin.

Article 43. Documentació d’obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols
precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregantne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar
suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 44. Obres defectuoses
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el
Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o
aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just,
que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part
mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.

Article 45. Obres i vicis ocults
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció
en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui
necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que
els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari.

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats
pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars. Quan els
materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director d’Execució
de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides
o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució
de les obres seran a càrrec del Contractista.
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Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al
Contractista.

Article 48. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots
els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la
Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en
aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions
que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepció
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència,
estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments,
accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per
manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes.

Article 51. Recepció de les obres
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes,
acreditada en el certificat final d’obra.
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i
del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement
i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que
s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i
l’altra s’entregarà al Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran
rebudes sense reserves.
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar
explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a
solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini,
s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si
en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la
contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini.

Article 52. Documentació final
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. Aquesta
documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.
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Article 53. Termini de garantia
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d’un
any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a
defectes i vicis ocults.

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que
aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges
i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les
instal·lacions.

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que
tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment en
què començarà a comptar el termini de garantia.

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats
d’obra que comprenen.
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar
que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en
l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació
provisional de l’obra
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la
qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent
certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el
saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Article 58. Liquidació final
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades
i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat
aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments
d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist- i-plau del Director d’Obra.

Article 59. Liquidació en cas de rescissió
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà
d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió.
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Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles
anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres,
directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i
indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i
coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es
duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar
aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.

1.3. Disposicions econòmiques

Epígraf I. Base fonamental

Article 61. Base fonamental
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix
el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut
a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa
contractada.

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança

Article 62. Garanties
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal
d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En
el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del
contracte.

Article 63. Fiança
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el
Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents:
a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra
contractada.
b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista.
c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import
de cada certificació abonada al Contractista.

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les
condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un
tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici
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de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses
efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles.

Article 65. Devolució de la fiança
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada
l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en
contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per
indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i- plau del
Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra.

Epígraf III. Preus i revisions

Article 67. Despeses
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s’originin
fins a la finalització i lliurament de les obres.
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la
realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no
representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores.

Article 68. Obres de millora o ampliació
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà
obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost,
el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost,
el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el
vist-i-plau del Director de l’Obra.

Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial.

Article 70. Preus contradictoris
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es
produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre
la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel
Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de
començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la
Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista
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o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari
diferent.

Article 71. Revisió de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en
períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la
dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de
preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat
d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual
s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra,
en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en
els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la
unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.

Article 72. Reclamacions d’augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota
pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveix de base per a l’execució de les obres.
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la
Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què
s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules
Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del
termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import
del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre
les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.

Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es
responsabilitza de la seva custòdia i conservació.

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de l’obra
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .
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Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista.
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat
del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i
amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions.
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que
el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.

Article 76. Elements compresos en el pressupost
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els
elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o
pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres
per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import
al respecte.
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar
l’obra completament enllestida.

Article 77. Valoració de les obres
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el Pressupost,
afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge
corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 78. Valoració d’obres incompletes
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del
pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent
a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus
dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El
Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada.

Article 79. Altres obres
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el
Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent- se per duplicat
l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la
manera que cregui convenient.
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja
s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra.

Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es
consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final
pel seu preu corresponent.

Article 81. Errors en el pressupost
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si
contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.
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Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior,
amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de
reconèixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments correspondrà
al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.

Article 84. Suspensió dels treballs
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, els
materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió.
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme
del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària
o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra
modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li
correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat.

Epígraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de
finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia
d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants
abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats.
Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai
de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació.
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el
Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i
dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la
necessària per a finalitzar l’obra contractada.
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments
quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.
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Article 88. Indemnització per danys de causa major
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres,
excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de causa major
únicament els següents:
a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles
en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va prendre les
mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o
robatoris tumultuosos
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als materials
aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions
propietat de la Contracta.

Article 89. Renúncia
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats
en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en
l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives.

Epígraf VI. Varis

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous
treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el
Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els
amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el
contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a
emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats
contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra,
aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la
Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb
les condicions, sense superar aquest termini.

Article 92. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els
objectes assegurats.
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari,
per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El
reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la
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construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el
Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada.
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta,
amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització
equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només
en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a
l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva
quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici
afectat per l’obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en
coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu
rebuig.

Article 93. Conservació de l’obra
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de garantia,
en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en
representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i
tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi
haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs
que calgués executar.
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el termini
indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.

Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat,
edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i
conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint
els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del
Contractista i amb càrrec a la fiança.

Article 95. Pagament d’arbitris
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i per
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions
particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import
de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals
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Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el
Contractista.

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets
civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a
Espanya com a la Unió Europea.
Queden exclosos:
els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó
els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts
els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus
compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents
a)
b)
c)
d)

Article 98. Sistema de contractació
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:
a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a
les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractació
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.

Article 100. Formalització del contracte
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes
les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.

Article 101. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i
reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades
en liquidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el Contractista
s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que,
per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.
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El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn,
per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no
només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i
salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els
preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir
degudament aquestes disposicions legals.
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin
tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els
pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin
causat per les operacions d’execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir,
quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.

Article 103. Causes de rescissió del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensió de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes següents:
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri
del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o
defecte, com a mínim, del seu import
2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o
defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del
Projecte modificat
3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a
la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un
any
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les
condicions particulars del Projecte
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb
prejudici dels interessos de l’obra
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada
9. la mala fe en l’execució de l’obra
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi
dret a cap indemnització.

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li
abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu
d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió,
restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú
acord per aquest concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins
aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es
descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el
Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.
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Article 105. Impostos de tramitació del contracte
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el
Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin
produir-se per multes i interessos.

Article 106. Jurisdicció
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se
sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en
últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.

2. Plec de condicions tècniques particulars
2.1. Prescripcions sobre els materials

Epígraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les
característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els
materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no
constar en la resta, és igualment obligatòria.
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa
els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es
podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades.
Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels
terminis de garantia.
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per acreditar la
seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen,
als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de
discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi.
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la
Direcció d’Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions
que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que
s’exigeixin.
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Epígraf II. Condicions que han de complir els materials

Article 4. Àrids per a formigons i morters
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat del formigó,
així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals,
matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin
aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les
condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE).
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres aplicacions
diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació
mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas.
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que
no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243.
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE.

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, haurà de complir
amb les següents:
- pH superior a 5 (UNE 7234:71)
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió
de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més:
- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment
- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la
resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la
proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran
colorants orgànics

Article 7. Ciment per a formigons i morters
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el magatzem
protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es
podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials,
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homologat.
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en el seu ús. No
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presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o
superior a 2.100.000 kp/cm².
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trencament
no serà inferior a 5.250 kp/cm².
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE.

Article 9. Acer laminat
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També es
podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 4.2
del CTE.
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%.

Article 10. Productes per a la curació de formigons
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la radiació
solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una aplicació.

Article 11.Desencofrants
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva
separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat.

Article 12. Encofrats en murs
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de tenir prou
rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc sigui inferior a
1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície
desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la
superfície ho és.
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, però,
compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o
igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per a suportar
els efectes dinàmics del vibrament del formigó, de manera que el màxim moviment local produït per aquesta
causa sigui de 5 mm.

Article 14. Cal hidràulica
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:
- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes
- densitat aparent superior a vuit dècimes
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%
- adormiment entre 9 i 30 h
- residu de garbell 4900 malles menor del 6%
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un dia a l’aire
i la resta en aigua
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- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la proveta
un dia a l’aire i la resta en aigua
- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior en 2 kp/cm² a
l’assolida al setè dia

Article 15. Guix negre
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:
- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes
- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts
- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20%
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50%
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació entre
suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig a flexió, serà
com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% dels casos mesclant
el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a mínim. Els assaigs
s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 16. Teules
Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que permetin un
encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb ressalts o dents de suport per a
facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de l’Administració competent o una
certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE, complint amb totes les seves condicions.

Article 17. Plaques per a cobertes
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres naturals,
etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que s’utilitzin han
d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració competent.

Article 18. Impermeabilitzants
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant,
les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació
de conformitat inclòs en el registre del CTE.
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les
condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà de
disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.

Article 19. Fàbrica de maó i bloc
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB SE-F
Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE.
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm².
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la categoria
de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de peces
mostrejades segons la norma UNE 771.
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Article 20. Biguetes prefabricades
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i hauran de disposar
d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves propietats per escrit, si
així se li demanés.
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas de que siguin
necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les instruccions necessàries.
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de Forjats
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).

Article 21. Plafons aïllants autoportants
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix cada
3
una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de densitat 38 kg/m i conductivitat
tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha d’estar garantida amb els certificats corresponents.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó o morter de
ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de morter menys ric i àrid més
gruixut.
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s’ajustaran a la norma
UNE 41060.
Les toleràncies en dimensions seran:
- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà inferior
als valores indicats a continuació
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d’una altra
forma, el costat mínim del quadrat circumscrit
- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les
destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ± 0,5
mm
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al 15%
- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en humit i
amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona
capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades a suportar
trànsit
- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5
unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles,
sempre que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, tindran un
cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del material del
paviment.

Article 24. Rajoles vidriades
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície vidriada i de color per
una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions:
- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva
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resistència i vida útil
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents
- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en
els plànols
- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi que la tinguin mat
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, un cantell
rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle entrant amb aparell
vertical o horitzontal
- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a les de
primera classe.
- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament ortogonal a
una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de l’esquadra. La
desviació de l’extrem de l’altra aresta respecte el costat de l’esquadra és l’error absolut, que es
traduirà a percentual

Article 25. Guixos
Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de sulfat
càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s.
La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material s’emmagatzemarà
en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a corrents perllongats d’aire i
elevat del terra de magatzem.
Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que s’enganxi
a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa.
Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.

Article 26. Portes
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat competent
o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat.

Article 27. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada mínima de
7x5 cm.

Article 28. Finestres i portes metàl·liques
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i compliran
totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin
algun defecte de fabricació.

Article 29. Pintura al tremp
La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb
l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser:
- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041
- litopó, que complirà la norma UNE 48040
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044
També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos últims
productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del pes del pigment.
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Article 30. Pintura plàstica
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran constituïts
per biòxid de titani i colors resistents.

Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. Els colors
tindran les condicions següents:
- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies
- fixació de la seva tinta
- facultat d’incorporar-se a l’oli i color
- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors
- insolubilitat en l’aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions següents:
- ser inalterables per l’acció de l’aire
- conservar la fixació dels colors
- transparència i color perfectes
Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà que en utilitzar
els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes.

Article 32. Canonades
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de
secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de
més de 2 mm de gruix.
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de coincidir
amb les que consten als Plànols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents per als
canvis de direcció i acoblament.
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta
esmerilada.
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i a
l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap
baix.

Article 33. Baixants
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin autorització
d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas se
sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una vegada
acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses
subministradores.
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball seran de
marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui.
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Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de construcció
amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies químiques o els
elements mecànics.
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i altres
defectes que puguin classificar-se de segona classe.
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants acreditats.

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de complir
amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la
companyia subministradora d’energia elèctrica.
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció
2
mínima dels cables serà d’1,5 mm . Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol
desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La
2

càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm i l’allargament permanent, en el moment de produir-se la
ruptura, no inferior al 20%.
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància
del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil.
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures
suficients per a assolir la rigidesa necessària.
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i la
darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió.

Article 37. Altres materials
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa
extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats

Article 38. Explanació i préstecs
38.1. Definició
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny,
així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels productes remoguts al
dipòsit o lloc d’utilització.
38.2. Execució de les obres
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a
les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols.
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà per a la seva
utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta
es mantindrà separada de la resta dels productes excavats.
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en la
formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones previstes
dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es
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rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia.
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en perfectes condiciones
de drenatge.
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents,
per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus.
Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys a les
construccions veïnes i a les ja existents.
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de vegetació o
arbrat destinades a romandre al seu lloc.
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 50 cm per
sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del
terreny.
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i es
compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit.
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones habitades
properes al terreny esbrossat.
38.1. Amidament i pagament
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament
després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts.

Article 39. Excavació en rases i pous
39.1. Definició
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir l’emplaçament
adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de drenatge o altres anàlogues
que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i
el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització.
39.2. Execució de les obres
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per a
permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al
de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització.
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i ferma, a
nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a
la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria.
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell,
sempre fora de l’àrea d’excavació.
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases.
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva
excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que sigui
diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que realitzi,
aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consideri
necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar
dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no
haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa.
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, estintolaments i
proteccions superficials del terreny.
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El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure de la mateixa
la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que
calgui.
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als talussos, les
parets i el fons de l’excavació de la rasa.
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny inadequat o
qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i
s’emplenaran amb material compactat o formigó.
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la
profunditat de la rasa en aquest punt.
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió general de
les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures pertinents.
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de
mesures de protecció.
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es
podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la mateixa de
0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.

39.3. Preparació de fonamentacions
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües pluvials o
subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats.
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es disposarà
d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació.
39.4. Amidament i pagament
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament
després d’acabar-los.

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous
40.1. Definició
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials terrosos,
procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.
40.2. Extensió i compactació
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals.
El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau
de compactació exigit.
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una vegada
estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau.
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats
que s’obtinguin dels assaigs realitzats.
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la compactació
prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, o per addició d’una
mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. Aconseguida la humectació més convenient, es
procedirà posteriorment a la compactació mecànica de la tongada.
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Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la seva
composició.
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del terreny, a
continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, i
s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny.
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o subterrànies, es
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució.
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la
seva consolidació.
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans dels
21 dies si són de formigó.
Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi assecat o
s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l’adequada.
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin
embassaments.
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC.
40.3. Amidament i pagament
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència entre les
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament
després de compactar el terreny.

Article 41. Formigons
41.1. Dosificació de formigons
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del formigó
d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò prescrit en l’EHE.
41.2. Fabricació de formigons
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l’EHE.
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a l’igual que
la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent.
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents
grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm
mesurada amb el amb d’Abrams.
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un formigó
de color i consistència uniforme.
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat
d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps no inferior a
5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids
s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà completament.
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que s’afegeixin
noves quantitats de ciment, àrids i aigua.
41.3. Mescla en obra
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta formigonera.
41.4. Transport de formigó
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible.
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En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que presentin
qualsevol altra alteració.
Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals afavoririen la
segregació.
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s’haurà de
realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.
41.5. Posada en obra del formigó
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada en
obra i la seva compactació.
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo amb pales a
gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. Quan s’aboqui el formigó
es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament envoltades, cuidant
especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació
entre les armadures.
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix.
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i procurant que
el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de l’encofrat.
41.6. Compactació del formigó
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el seu efecte
s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de
submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense
desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà
lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que
l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm,
i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent
preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de
l’encofrat.
41.7. Curació del formigó
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes,
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada humitejat el
formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits
anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas de
que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.
41.8. Juntes en el formigonament
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui en els
plànols.
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la direcció dels
esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps perquè
les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el necessari perquè,
quan correspongui, es puguin formigonar correctament.
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi
quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada de
ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament de les zones en les
l’armadura està sotmesa a fortes traccions.
41.9. Acabament dels paraments vistos
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Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments
plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les
superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes.
41.10. Limitacions d’execució
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessàries
per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentatge de superfícies.
Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonament després
d’aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldrà efectuar:
- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament
- la col·locació de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats Durant el
formigonament caldrà tenir en compte que:
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per
tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos
o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci en les
properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l’autorització
de la Direcció Facultativa
- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la neteja,
rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i
formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines
epoxi.
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment
Després del formigonament caldrà considerar que:
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de la seva
resistència
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les
horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la
Direcció Facultativa.
41.10. Amidament i pagament
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de encofrat de
superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny
excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de
soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent en els amidaments totes les
desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués
que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³
o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó.

Article 42. Control del formigó
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la Direcció
Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE:
- resistència característica fck =25 N/mm²
- consistència plàstica i acer B-500S
El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte.

Article 43. Morters
43.1. Dosificació de morters
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en cada cas
per a l’execució de les diferents unitats d’obra.
43.2. Fabricació de morters
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Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat
fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls.
43.3. Amidament i pagament
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les que serveix:
fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional s’amidarà i pagarà per m³,
per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori.

Article 44. Encofrats
44.1. Construcció i muntatge
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel
sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva posada
en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5
mm.
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu muntatge es
verifiqui amb facilitat.
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contrafletxa
necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera cavitat en l’intradós.
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats. Els encofrats
de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua continguda en el
formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó,
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podrà realitzar un
segellament apropiat.
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats.
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en funció de
la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és
en pilars, primer es col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit
l’armadura.
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients
agressius.
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. El suport
sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments.
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats.
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i
humitejament de les superfícies.
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. S’aplicaran els
desencofrants abans de col·locar les armadures.
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i vibració, i
hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents toleràncies:
Gruixos en m Tolerància en mm
≤ 0,10

2

De 0,11 a 0,20

3

De 0,21 a 0,40

4

De 0,41 a 0,60

6

De 0,61 a 1,00

8

> 1,00

10

40

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials
20
totals

40

en una planta
en total

10
30

Volades:

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element complet
sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.).
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els
moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de la
llum.
44.3. Desencofrat i destintolament del formigó
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia de formigonada
la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres fets que hagin alterat el
procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar
abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor.
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat de
les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària
per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es
recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa
importància.
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions:
- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i
de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de l’EHE,
amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, deixant
l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure
si és admissible
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un
desencofrant superficial
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja
44.4. Amidament i pagament
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els excessos
d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a mantenir l’encofrat en
una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els
desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de
Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el
desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó.

Article 45. Armadures
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb l’EHE.
45.2. Amidament i pagament
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans d’execució,
per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d’empalmament, mesurats en obra, i
aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats.
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de l’amidament
efectuat en el pla sense encavalcaments..
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El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el
doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la pèrdua
per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.

Article 46. Elements estructurals prefabricats
46.1. Definició
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i escales)
col·locades a l’obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de
- preparació de la zona de treball
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos
- col·locació i fixació provisional de les peces
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces
46.2. Condicions generals
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell. El pilar ha de
quedar encastat al seu allotjament.
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE.
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures
visibles.
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, la especificada
en el Projecte. a la DT.
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte. S’admet una
tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm
46.3. Execució
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar. Per a la
col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient
antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament del
trànsit.
46.4. Amidament i pagament
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les unitats
col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 1.

Article 47. Estructures d’acer
47.1. Descripció
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat.
47.2. Condicions prèvies
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que:
- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades
47.3. Components
Els components de l’estructura d’acer són:
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- perfils d’acer laminat
- perfils conformats
- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d’alta resistència
- cargols ordinaris
- reblons
47.4. Execució
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les que s’ha de fer el
replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de replantejament.
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l’estabilitat durant el
muntatge.
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. Els talls no
presentaran ni irregularitats ni rebaves.
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces.
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat.
Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència:
- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol
Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments:
- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit
- soldadura elèctrica per resistència i es
tindrà en compte que:
- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds
de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de cada cordó
s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb bufador,
però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció
antioxidant, abans de, per últim, pintar-la
47.5. Control
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l’homologació
corresponent, quan calgui.
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge.
47.6. Amidament i pagament
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa s’hauran
d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.
47.7. Manteniment

Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció
antioxidant i contra el foc.
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Article 48. Estructures de fusta
48.1. Descripció
L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre sí, realitzen una funció
estructural en un edifici.
48.2. Condicions prèvies
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions:
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs
- estarà tractada contra insectes i fongs
- tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’ús, Si és fusta dessecada contindrà
entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la
verda
- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil
48.3. Components
Els components de l’estructura de fusta són:
- fusta
- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores
48.4. Execució
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides en
el Projecte.
Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm. Els tirants
seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que s’introduirà en una petita mortasa
practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons.
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.
Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació.
Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. Les tiges
s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus.
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s’utilitzin sistemes apropiats mitjançant
arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que assegurin un funcionament correcte,
resistent, estable i sense deformacions.
48.5. Control
S’assajaran a compressió, mòdul d’elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la seva duresa,
absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada.
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions.
Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves dimensions
un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es disminuiran les
dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d’humitat.
48.6. Amidament i pagament
El criteri d’amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions
expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel preu que figura en el Quadre de
Preus número 1.
48.7. Manteniment
La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament. S’efectuaran
observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau. Es mantindran en bones
condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos.
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Article 49. Ram de picapedrer
49.1. Descripció
El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats en
la construcció d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres:
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials.
- aplacat. Està revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té missió
resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a l’interior, amb junta o sense
ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser ordinària o carejada.
- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o
decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals.
El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar:
- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter
- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter
- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural de
cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja
sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta denominació és
independent de que la maçoneria sigui ordinària o en sec
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a la
vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada
- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o
decorativa, i que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les pedres
tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces permetrà la
col·locació a mà
- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot tenir
missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos
uniformes. Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El
pes de les peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: són elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, llindes, baranes, cavallons,
cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment tenen missió
decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent
49.2. Components
Els components varien en funció de cada element:
- aplacat:
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- maçoneria i carreu:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- Forma irregular o lloses
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- forma regular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- peces especials:
- pedres de diferent gruix, mesures i formes
- forma regular o irregular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials
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- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
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- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
49.3. Condicions prèvies
Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són:
- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles
- murs o elements base acabats
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats
- col·locació de pedres a peu de tall d’obra
- bastides instal·lades
- ponts tèrmics acabats
49.4. Execució
Per a l’execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan el
camió arribi a l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst.
Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d’acord amb les
especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació s’estendran els fils entre mires i es
netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, es podrà col·locar la pedra sobre la capa de morter.
El següent pas serà, segons el tipus de fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no.
S’executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva posició. Es
rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la
fàbrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plàstics o altres elements.
A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials.
49.5. Control
S’haurà de controlar:
- replantejament
- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació
- planitud
- aplomada
- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible
- neteja
- uniformitat de les pedres
- execució de peces especials
- gruix de juntes
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, fissuració,
disgregació
- morters utilitzats
49.6. Amidament i pagament
Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m².
Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m².
Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes,
arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats.
A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1.
49.7. Manteniment
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua. Es vigilaran
els ancoratges de les peces especials.
S’evitarà la caiguda d’elements despresos.
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.
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S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de
descomposició.
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.

Article 50. Ram de paleta
50.1. Fàbrica de maó
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons
s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d’estar
submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10
mm.
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i en
el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires
necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires.
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta.
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb l’anterior.
Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. Les unitats en angle es
faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres. L’amidament es farà per m²,
segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment executades, descomptant-hi els
buits.
Els maons es col·locaran sempre per refregament.
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l’alçada de 3,5
m estaran rematats per un congreny de formigó armat.
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors
adequats.
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. Si
l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat.
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport.
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al vent i a la
pluja.
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els
panys realitzats i sense acabar.
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar.
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant.
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin.
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó.
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.
50.2. Envà de maó buit doble
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats més
grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb morter de
ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament
horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a
plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà realment executat.
50.3. Envans de maó buit senzill
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i amidament
anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2.
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50.4. Revestiment i reglejat de guix negre
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a la resta del
revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se
subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems.
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del parament
a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una
corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos
els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi
ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les
mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres.
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la seva
aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua
perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant.
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar l’adherència
del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de
2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la
cantonada.
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els mitjans
auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament després
d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que
la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que
la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort.
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus figurés
l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà totes les
operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb
tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.
50.6. Arrebossats de ciment.
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments exteriors, i de
500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva
confecció.
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans
d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es
picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat.
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà de
la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera s’estendrà una capa que
s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana
el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre
la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit la part
aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes
del morter.
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al damunt.
En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb el
remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, s’humitejaran
diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè l’adormiment es realitzi en
bones condicions.
- Preparació del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran
especificades en la documentació tècnica.
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No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda compresa
entre 5ºC i 40ºC.
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran
després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execució:
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que:
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per
l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen
simultàniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan
l’arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de
morter o formigó
- Durant l’execució:
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans de
que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. Abans d’aplicar morter
sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua necessària per a
l’adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un
especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5
mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. Quan el
gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap
d’elles superi aquest gruix.
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a
l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements
estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es
col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la
línia de discontinuïtat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l’execució.
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que haguessin estat
revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades
es protegiran amb lones o plàstics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt
secs i càlids, se suspendrà l’execució.
- Després de l’execució:
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins
que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 dies.
50.7. Formació de graons
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment.

Article 51. Bastides
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona
resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim
0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en aquesta
matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la normativa vigent,
si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.
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Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó
52.1. Definició
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb aïllament o
sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.
52.2. Execució
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les fixacions i
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva
estabilitat.
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra del material, per
l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant característiques i
col·locació.
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats.
52.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions,
junts i execució.

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants
53.1. Definició
Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer galvanitzat i
prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i que es
col·loquen amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb fixacions
mecàniques i l’execució dels junts entre planxes.
53.2. Condicions generals
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts tèrmics.
Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan
l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu),
aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les diferents
planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els extrems de
la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar protegides,
amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. Les unions
laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.
Les toleràncies d'execució són:
- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- aplomat total: ± 30 mm
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm
- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm
53.3. Execució
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S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats
els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable
al vapor.
53.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions,
junts i execució.

Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants
54.1. Descripció
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent previst,
sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici.
54.2. Condicions prèvies
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els pendents i
la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de plànols de detall amb
representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, que conformaran els futurs
vessants per als que no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar de
la solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i
de la seva execució.
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura que servirà de
suport als elements de formació de pendent.
54.3. Components
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre d’altres) i
formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les
que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials.
54.4. Execució
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural per a
conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en
aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva susceptible de rebre el material de cobertura i
impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los treballs de referència.
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta:
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:
a) cavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen,
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic,
de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les
corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre
sobre els elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges.
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports
estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu cas, altres
elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin empentes
horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. Sobre les
biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de
compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de
plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser
de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o
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metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis.
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o volta i
que es podrà executar de diferents maneres:
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a
plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un
25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la
formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les
anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb
envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A
més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb altres
que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l’aïllament
tèrmic disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació
tècnica.
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i careners
sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostremort)
col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les
següents filades s’executaran de forma que els buits deixats entre blocs de cada filada
quedin tancats per la filada superior.
Formació de taulers:
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Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents,
s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de cobriment. Únicament
quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials mínimes
acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament
ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals.
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes metàl·liques
perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o
formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície
plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix.
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó cel·lular,
s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a mode de
corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte o, si s’escau,
les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó
cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. Segons el tipus i material de cobertura a
executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes
d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en
cada tipus de coberta de la que formin part.
54.5. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El preu
inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la mà
d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enunciats
assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que
condicionen el preu descomposat resultant.

Article 55. Cobertes planes
55.1. Descripció
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o no
transitables.
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica.
55.2. Condicions prèvies
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la solució
constructiva adoptada.
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els plafons
perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels elements singulars.
55.3. Components
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut a les diverses
variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució de la membrana
impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats superficials i els elements singular.
55.4. Execució
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si les juntes de
dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les estructurals, trencant la
continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior.
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar- la
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat
l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si.
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del suport i de
la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència en la coberta, per
succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la membrana serà total.
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La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En cobertes
transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa.
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10 cm en la
trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una altra làmina
col·locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del
desguàs.
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir humitats en
la part inferior del forjat.
L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines adherides
al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements.
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. Sobre el
mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits sota
la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un
producte de base asfàltica o de pintura bituminosa.
55.5. Control
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran
gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, humitat
del suport i la humitat de l’aïllament.
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell de 5
cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de l’aigua no
ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada durant 24 h,
transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la
inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer
humitats en la cara inferior del forjat.
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per
evitar que es produeixin danys en els baixants.
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments.
55.6. Amidament i pagament
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció horitzontal,
incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en condicions d’ús. la mà
d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enunciats
assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que
condicionen el preu descomposat resultant.
55.7. Manteniment
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb materials
i solució constructiva anàlegs als de la construcció original.
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes,
pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els elements d’evacuació.
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola tova.
Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de manteniment.

Article 56. Aïllaments
56.1. Descripció
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en les obres
d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïment de
vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i
fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors.
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56.2. Components
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són:
- aïllants de suro natural aglomerat
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:
- Feltres lleugers:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb paper enquitranat
- amb vel de fibra de vidre
- mantes o feltres consistents:
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb vel de fibra de vidre
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC
- plafons semirígids:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- plafons rígids:
- normal, sense recobriment
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga
- amb un complex d’oxiasfalt i paper
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en:
- feltres:
- amb paper kraft
- amb barrera de vapor kraft/alumini
- amb làmina d’alumini
- plafons semirígids:
- amb làmina d’alumini
- amb vel natural negre
- plafons rígids:
- normal, sense recobriment
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
- termoacústics
- acústics
- aïllants de poliestirè. Poden ser:
- poliestirè expandit:
- normals, tipus I al VI.
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc
- poliestirè extrudit.
- aïllants de polietilè. Poden ser:
- làmines normals de polietilè expandit.
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser:
- escuma de poliuretà per a projecció in situ
- planxes d’escuma de poliuretà
-aïllants de vidre cel·lular
Els elements auxiliars poden ser:
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, per a la
fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de suro en
terres i parets
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- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no
continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en aïllament
de sostres i de tancaments per l’exterior
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments
interiors i exteriors, i sostres
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció de plaques
en falsos sostres
56.3. Condicions prèvies
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La superfície d’aquest
suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament sanejada i preparada. Si
calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri una adherència òptima.
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb un material
adequat.
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de compressió de
formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de l’aïllament.
Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de
l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades.
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d’obra,
caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin
esquerdes ni fissures.
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com a màxima per
a la correcta adherència del producte projectat.
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que poden
dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament.
56.4. Execució
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. Les plaques
s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent la
total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldrà
preparar les superfícies adequadament per a la represa de les feines. Durant la projecció es procurarà un
acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície
de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat.
L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en evitar els
ponts tèrmics.
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o danyar.
També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició perllongada a la llum
solar.
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El
recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.
56.5. Control
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents apartats:
- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos sortints
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin
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- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme
i sense defectes
- correcta col·locació de les plaques encavalcades
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués
56.6. Amidament i pagament
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà realitzar
l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de vora necessaris per a
un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació.
56.7. Manteniment
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís
alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin discontinuïtats,
despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la impermeabilització,
s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones d’actuació. De ser observat algun defecte,
serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció original.

Article 57. Paviments
57.1. Paviments de rajoles de terratzo
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de la
seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat sobre una
altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material d’agafada formi una superfície
contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit.
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb el color del
terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48 h.
57.2. Paviments
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves
juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció,
no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm.
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment.
57.3. Paviments de rajoles envidrades
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el contrari.
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cantell rom, i
s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformació a junta seguida, formant
les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni volades.
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de ciment. No
s’admetrà el guix com a material d’agafada.
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran d’acabar
curosament.
57.4. Amidament i pagament
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols,
graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els brancals i
els bastiments de doelles.
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar
completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.
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Article 58. Fusteria
58.1. Condicions prèvies
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les fustes estaran
perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les
superfícies vistes.
58.2. Condicions tècniques
Les fulles hauran de complir les característiques següents:
- resistència a l’acció de la humitat
- comprovació del pla de la porta
- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent
- resistència a la penetració dinàmica
- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle
- resistència de la testera inferior a la immersió
- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm
- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En cas
contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols
- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles sense
cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim
- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de forma
que no permetin el pas de l’aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar encolades
- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser pintada,
s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície
Bastiments de fusta:
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a l’ancoratge
en el paviment
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions acoblades
i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge. La separació entre
elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent
d’estar l’acer protegit contra l’oxidació
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir l’esquadra, i amb una
protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra
Tapajunts:
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm
58.3. Amidament i pagament
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat superior del
bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la porta o finestra i dels bastiments
corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La col·locació dels bastiments es pagarà independentment.
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans auxiliars que
fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució.

Article 59. Fusteria metàl·lica
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les indicacions
dels plànols del Projecte.
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o personal
autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de totes i cada una
de les peces col·locades en obra.
Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre llates
d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni
guerxament ni torçada.
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L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les ferramentes,
verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i col·locació de bastiments.

Article 60. Vidres
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual prèviament haurà estat
pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta
perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot
l’entorn se segellarà amb silicona.
2

Els vidres s’amidaran i abonaran per m de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, mà d’obra,
operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra completament enllestida.

Article 61. Pintura
61.1. Condicions generals de preparació del suport
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa es faran servir
raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls.
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar les superfícies
llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de rebliment per a les
fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i sobre els metalls s’utilitzaran
empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de
rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de fustes.
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o pinzell o
amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran amb paper de vidre en
parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls.
Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva situació
interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d’humitat i si
existeixen juntes estructurals.
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes, finestres,
canalitzacions i instal·lacions.
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. La
superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa.
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit.
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de treball.
61.2. Aplicació de la pintura
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire comprimit)
o amb corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per números o
pels grams de pèl que contenen.
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el compressor
i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de
diàmetre.
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que quan s’apliqui la
pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport:
- guixos i ciments així com els seus derivats:
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació
s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport. Posteriorment
es realitzarà un empastament dels desperfectes, repassant-los amb una mà de fons.
S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant.
- Fusta: suport seguida d’un fregament fi de la fusta.
Es procedirà a una A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de conservació
neteja general del de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus. Passat el temps de
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assecatge de la
mà de fons, es
realitzarà
un
fregament fi del
suport, aplicanthi a continuació
el vernís, amb un
temps
de
assecatge entre
ambdues mans i
un rendiment no
menor
de
l’especificat pel
fabricant.
- Metalls:
Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada neteja
manual de la superfície.
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A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment
no inferior al consignat pel fabricant.
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb
un rendiment no menor a l’especificat pel fabricant.
61.3. Amidament i pagament
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l’amidament de la
següent manera:
- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’
amidaran per superfície desenvolupada
- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara
En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a obtenir el
perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els
mitjans auxiliares que calgui.

Article 62. Ram de llauner
62.1. Canonada de coure
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran accessoris per
a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle
recte als elements estructurals de l’edifici.
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà
instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si
mateixa.
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció de
forjat seran de llautó espaiades 40 cm.
62.2. Canonada de ciment centrifugat
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció,
direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables.
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. El
pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals.
L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i els
escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats.
62.3. Aparells sanitaris
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i estaran
degudament homologats.
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les
vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació
completa.
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Article 63. Instal·lació elèctrica
63.1. Condicions generals
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment
els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i
vianants
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest
tipus
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació.
63.2. Conductors elèctrics de fase
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva
tensió nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la
instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06.
63.3. Conductors de protecció
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors
actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa distribuïdora. La
secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19,
apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació.
63.4. Identificació dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu
aïllament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i protecció
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un
conductor actiu podria tenir el color blau clar
63.5. Tubs protectors
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5
contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o
paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un grau
de protecció 7.
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció
del nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la
instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a
instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total
ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin.
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En
aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació.
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir.
La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de
40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior.
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Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los
casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament
entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció
ITC-BT-19.
63.7. Aparells de comandament i maniobra
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent
elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant
els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material
aïllant.
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de
65ºC en cap de les seves peces.
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i
tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V.
63.7. Aparells de protecció
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials.
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim
del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els
circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la
protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un
punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una
temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així
com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics
seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió.
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar.
Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una
vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els
diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible,
i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser
reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de
treball.
63.8. Punts d’utilització
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de
preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT25.
63.9. Posada a terra
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu
corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de
connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 Ω.
63.10. Condicions generals d’execució de les
instal·lacions
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Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. La
col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia
subministradora.
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a
la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria,
descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els
comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el
comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la
instrucció ITC-BT-16.
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en
la instrucció ITC-BT-14.
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament,
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es
fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha d’estar indicat el nom de
l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació.
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver
estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri
convenients.
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels
conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió.
Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o derivació.
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. No
s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord
amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20.
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari,
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim. Les
cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals
amb parets i terres conductors, seran de material aïllant.
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim
igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω.
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant
l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω.
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Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la
resistència de terra.
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase
pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre.
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques.
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de
presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats.
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de
baixa tensió.
63.11. Amidament i pagament
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics
es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus
número 1 del Pressupost.

Article 64. Instal·lació de calefacció
64.1. Definició
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o
electricitat.
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents:
- calderes
- cremadors
- xarxa de distribució
- vàlvules
- radiadors
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió)
- dipòsits de combustible
64.2. Calderes
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les
indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i de la normativa vigent al respecte.
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits,
xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació.
64.3. Xarxa de distribució
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de
radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de
dilatació.
Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una
2
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm .
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió.
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S’instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua
continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà prevista de sobreeixidor.
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors.
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la
caldera.
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu
cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció
Facultativa per l seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres
industrials.
64.4. Radiadors, convectors i plafons
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima
superfície de radiació.
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o
parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb
la seva llargada genera la superfície de radiació.
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC.
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. Els
radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules de
maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació.
64.5. Radiadors elèctrics
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de
primera qualitat i marca reconeguda.
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat
d'instal·lació elèctrica.
64.6. Conduccions d'aire calent
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la
velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de
fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent.
Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional
de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per
a la seva completa col·locació

Article 65. Instal·lació de climatització
65.1. Definició
La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions
exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes
operacions.
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements:
- equip condicionador d'aire
- conductes
- boques de difusió
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- escalfadors
- quadre de control
També es poden utilitzar equips autònoms o
mixtos.
65.2. Equips
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i
aprovada per la Direcció Facultativa.
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba
inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les
operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic.
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent
en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i
automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions.
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per
unitat d'aparell completament instal·lat.
65.3. Conductes
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les
boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques.
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire.
L’amidament de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte.

Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica
66.1. Definició
La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar,
transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar aquesta energia de
forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la
utilitzar en els punts de consum.
La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per
sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació.
66.2. Sistemes
Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents:
- sistema de captació (plafons solars tèrmics)
- sistema d’acumulació
- circuit hidràulic
- sistema d’intercanvi
- sistema de regulació i control
- equip d’energia convencional auxiliar
66.3. Execució
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d’energia
solar tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del
fabricant i la normativa vigent.
66.4. Amidament i pagament
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris, segons les especificacions de la Direcció Facultativa.
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Article 67. Instal·lació frigorífica
67.1. Condicions generals
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.
67.2. Maquinària frigorífica i accessoris
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà
com a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran.
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais
lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o
tocant el sostre.
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades,
independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades.
67.3. Aparells indicadors de mesura
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin
necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment
en el sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei.
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.
67.4. Placa de característiques
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt
d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció
MI IF-006.
67.5. Instal·lació de la maquinària
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents:
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat
d’evitar possibles accidents
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que totes
les seves parts siguin fàcilment accessibles.
67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions
2
3
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm i amb un desplaçament superior a 1,5 m per minut
han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de
qualsevol vàlvula de pas o
maniobra
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de
descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.
67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2
vegades a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del
correcte calibratge.
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La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009.
67.8. Prova d’estanqueïtat
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la
MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat.
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera
que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna
d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10
mm de columna d’aigua.
67.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents
detalls:
- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon
- descripció detallada dels elements de la instal·lació
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació
i funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge
i purgues d’oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient
molt baixes
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de
tancament i obertura
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit.
67.10. Amidament i pagament
L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de
Preus número 1 del Pressupost.

Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis
68.1. Definició
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:
- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalització
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'unió entre els anteriors
- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mòbils
- sistemes fixos d'extinció
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal·lació d'alerta
- instal·lació de megafonia
- detectors d’incendi

PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ DE CAN SORTS AL T.M DE SENTMENAT

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA – MILLORA DE L’ESTANQUITAT I REPARACIÓ D’HUMITATS
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL – Camí del Bosc de Can Sorts, s/n - 08181 – Sentmenat

- instal·lacions d'enllumenat d’emergència
68.2. Execució
L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del
Projecte i complint amb la normativa vigent.
68.3. Amidament i pagament
Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu tots els
ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la
instal·lació.

Article 69. Instal·lacions de telefonia
69.1. Definició
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els
aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions
següents:
- replantejament
- instal·lació de la presa de senyal
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica
- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari
69.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per
la Direcció Facultativa.
S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte. La
presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es munta
superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà col·locar la
caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament.
La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas
serà de 5 cm.
Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la
documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte funcionament.
Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació.
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del
fabricant.
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
69.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.

Article 70. Sistema de transmissió de dades
70.1. Definició
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de
comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de
fibra òptica.
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70.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per
la Direcció Facultativa.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les
característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la
instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les
instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb
pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el
connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les
característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de
fibra òptica.
Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges,
retalls de cables, etc.
70.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.

Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa de
seguretat i salut laboral.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat
Article 72. Comprovacions i proves de servei
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de
l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de
serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la
legislació aplicable.
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Sentmenat, 18 juliol 2019

L´Enginyer Tècnic Industrial
Montserrat Colomer Mas
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Plataforma RI
La plataforma RI está diseñada para resolver
la accesibilidad y facilitar la libre circulación de
personas con movilidad reducida.
Cómoda, fácil de manejar y dotada con los más eficaces mecanismos de seguridad,
puede adaptarse a cualquier espacio, permitiendo un desnivel de
hasta 3 metros y una carga de 300 Kg.
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La solución ideal
para personas con
movilidad reducida
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Ventajas de la Plataforma RI
• Totalmente segura.
• Manejo sencillo e intuitivo.
• Silenciosa y suave.
• Funciona con corriente doméstica.
• Bajo consumo eléctrico (0,75 Kw).
• Fácil y rápida instalación.
• Sin necesidad de espacio adicional para la maquinaria.
• Batería de emergencia.
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Características
GENERALES
• Sistema de impulsión mediante cilindro hidráulico, de simple
efecto para alturas hasta 1.100 mm de recorrido y telescópico
para recorridos superiores de hasta 3.000 mm.
• Guías calibradas de 9 mm.
• Protecciones laterales en chapa y cristal con una altura de
1.150 mm.
• Piso antideslizante, forrado con goma de color negro.
• Sin cuarto de máquinas, todo el equipo hidráulico y eléctrico
va ubicado en el interior de las guías.
• Botoneras de planta compuestas por botón de llamada,
reenvio y llave de conexión.
• Pared lateral que contiene botonera en acero inoxidable con
pulsadores de planta más llave y botón de emergencia.
• Pasamano de sujeción para seguridad del usuario.

DE SEGURIDAD
• Botón de emergencia que detiene el funcionamiento del
elevador con solo pulsarlo.
• Bloqueo de puertas de planta que evitan el riesgo de caídas
accidentales.
• Dispositivo anti-aplastamiento bajo la plataforma, que invierte
el sentido de la marcha en caso de encontrar un obstáculo.
• Interruptor final de la carrera.
• Retorno controlado a planta baja en caso de falta de fluido
eléctrico, mediante la batería de emergencia.
• Pulsación constante para que el elevador sólo funcione cuando
se está presionando el botón de planta.
• Llavín de restricción de uso.
• Guías cerradas en chapa para evitar atrapamientos con las
partes móviles de la plataforma.
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TÉCNICAS
Capacidad de carga
Velocidad
Alimentación eléctrica
Potencia del motor
Recorrido máximo
Foso mínimo necesario
Huida mínima
(altura del techo de la última planta)
Paradas
Dimensión estándar de la plataforma
Dimensión mínima de la plataforma
Dimensión máxima de la plataforma
Altura puertas
Embarques
Tracción
Cuadro de Maniobras
Acabado en pintura poliéster
Nivel de ruido
Normativas

300 kg
0,07 m/s
220 V monofase
0,75 Kw.
3.000 mm.
150 mm.
2.000 mm.
2
950 x 1.200 mm. (ancho x largo)
800 x 900 mm. (ancho x largo)
1.100 x 1.400 mm. (ancho x largo)
1.100 mm.
180º
Hidráulica
Placa electrónica a 24 Vcc
RAL 7035
<= 55 dBA
DM 2006/42

OPCIONALES
• Incremento de velocidad a 0,13 m/s.
• Dimensiones especiales de la plataforma.
• Estructura auto-portante en chapa o cristal.
• Puertas de 2.000 mm de altura (requiere cerramiento).
• Grupo hidráulico externo.
• Abre-puertas automático.
• Pintura de color especial.
• Embarques a 90º.
• Fuelle de seguridad bajo plataforma.
• Acabado en acero inoxidable pulido espejo.
• Especial para intemperie: Integramente fabricada en acero
inox 304 más pintura de zinc más pintura de poliéster.
• Rampa de aluminio en caso de no poder hacer foso.
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Plataforma RI detalles

1 Pulsador
de llamada
superior

2 Pulsador
de llamada
inferior
3 Bloqueo de
puertas de planta

4 Llavín restricción de uso

6 Asidero
5 Pulsador de
bajada manual

8 Interruptor de
emergencia

7 Cuadro de mandos

9 Dispositivo anti-aplastamiento

10 Pulsación mantenida
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11 Llave de conexión

12 Descenso de emergencia
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Dimensiones
GRUPO MOTRIZ
INTEGRADO EN
LA ESTRUCTURA

GRUPO MOTRIZ
EN ARMARIO ANEXO
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Prefabricados Gilva
Calanda (Teruel) (www.gilva.com)
Tel.978-846-160 Fax.978-847.822

Número: 01

Revisión: 4

Fecha: 10-06-2011

1.- DESIGNACIÓN

BOVEDILLA T-10 CEGADA NR (No resistente)

2.- NORMATIVA

EHE y UNE EN 15037-2

3.- MATERIALES
Cemento
Áridos

Conforme EN 197-1
Conforme EN 12620

4.- PARÁMETROS DE DISEÑO Y TOLERANCIAS
Nominal (mm)

Reales (mm)

Anchura

Altura

Longitud

Anchura

Altura

Longitud

600 ± 5

100 ± 5

200 ± 5

602 ± 5

102 ± 5

200 ± 5

Clase de Tolerancia conforme a la EN 15037-2

T1

5.- PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Resistencia mecánica

Clase R1. Resistencia a las cargas concentradas ≥ 1.5 kN.

Reacción al Fuego

Clase A1

6.- OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso/unid

14.30 kg

piezas/palet

45

Peso/palet

644 kg

Embalaje: Acopiados palet 1.04x1.20m. Piezas por m2: 5.50

7.- GEOMETRÍA Y DESCRIPCIÓN
(Cotas en mm)

Rev. 1

Los datos que aparecen en la Ficha Técnica pueden sufrir modificaciones que se actualizarán a través de las revisiones

Part of the ROCKWOOL Group

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Ficha técnica

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
-- Perfilería T24 con primario universal y secundarios a click
-- Instalación rápida y precisa con click audible
-- Perfilería robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
-- Perfilería toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con
los accesorios

Sección transversal

Paneles compatibles
Oculto

Semivisto

Conexión
Visto

Encaje sobrepuesto

Gama
Familia de producto

Altura
(mm)

Descripción

Longitud
(mm)

Colores

Contenido
Caja:
uds.

Contenido
Caja:
ml

Contenido
Caja:
kg

Contenido
Palet:
cajas

Contenido
Palet:
kg

25

60

21,3

50

1063

15

54

19,5

70

1363

45

27

8,2

70

574

45

54

15,7

72

1131

50

75

26,4

36

952

25

45

16,2

60

972

Primario
T24 MR CL&HK

38

2400

38

3600

Primario T24 a click / a gancho
T24 MR CL&HK

001, 04, 14, 16,
534, 54, 57, 88,
901
001, 04, 11, 14,
16, 534, 54, 57,
88, 901, Color-all

Secundario
38

600

38

1200

T24 CT CLICK

38

1500

T24 CT CLICK

38

1800

T24 CT CLICK

T24 CT CLICK
Secundario T24 a click

001, 04, 11, 14,
16, 534, 54, 57,
88, 901, Color-all
001, 04, 11, 14,
16, 534, 54, 57,
88, 901, Color-all
001, 04, 11, 14,
16, 534, 54, 57,
88, 901
001, 04, 11, 14,
16, 534, 54, 57,
88, 901

Opciones para remates
L19x24

Remate en L 24x19 mm

24

3050

001, 04, 11, 88,
901

40

122

23

60

1379

W20

Remate escalonado
20x20x20x20 mm

20

3050

001

20

61

27,8

60

1669

L24x24 FLEX

Remate flexible 24x24 mm blanco

24

2500

10

25

5,3

50

267

F13

Perfil en F 27 x 16 mm para
paneles con un espesor de 12,5
mm

39,5

3200

16

51,2

19,8

50

990

001, 04, 11, 88,
901

Accesorios

FH B

Suspensión corrediza plegada
para perfiles en T Chicago
Metallic™

HDC 4

QH HH 140

82

100

1,5

Clip anti-levantamiento de acero
para paneles con espesor 15-20
mm (canto A)

100

0,3

Cuelgue rápido con 2 ganchos

100

3,6

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.
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Posición de las ranuras y los orificios de suspensión
Familia de producto

Descripción

Altura
(mm)

Longitud
(mm)

Slots

38

2400

24

T24 MR CL&HK

Distancia entre ranuras (mm)

50 / 100 / 22 x 100 / 50

Primario T24 a click / a gancho
T24 MR CL&HK

38

3600

36
50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT CLICK

38

600

1
300 / 300

T24 CT CLICK

38

1200

3
300 / 300 / 300 / 300

Secundario T24 a click
T24 CT CLICK

38

1500

0
1500

T24 CT CLICK

38

1800

5
300 / 300 / 3 x 300 / 300

Longitudes variables y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

Capacidad
Capacidad de carga
Kg/m²
Distancia de los
cuelgues (mm)

Flexión máxima
Modulación (mm)

2,5 mm 4,0 mm

1200

600 x 600

9,9

16,5

1200

1200 x 600

10,9

17,9

1200

1800 x 600

3,3

5,7

Reacción al fuego

Resistencia a la corrosión

Medio ambiente

A1

B

Totalmente reciclable

twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
http://bit.ly/YouTube_RockfonES

04.2019 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®©, licencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

Rockfon
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España
Tel.: +34 902 430 430
Fax.: +34 902 430 431
info@rockfon.es
www.rockfon.es
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Declaration of Performance
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Unique identification code of the product-type:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Intended use:

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings
Manufacturer:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Systems of AVCP:

3 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use
4 for other parameters

Harmonised standard:

EN 13964:2014

Notified body:

System 3: NB 1136, NB 1173

Declared Performances:
Essential Characteristics

AVCP System

Performance

Reaction to fire (Standard)

3

A1

Reaction to Fire (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Substructure class 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Perimeter trim (Adm F (N))

-

-

-- Suspension components and fasteners (Adm F (N))

-

-

-- Top fixing and perimeter fixing (Adm F (N))

-

-

-- Tolerances and dimensions

4

NPD*

Resistance to fixings

3

NPD

Durability

4

B

Harmonised Technical
Specification

Load bearing capacity:

EN 13964:2014

* Tolerances fulfill either the product standard, if appropriate, or the manufacturer’s specifications.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01
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Déclaration de Performance
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Code d’identification unique du produit type:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Usage(s) prévu(s):

Eléments de structure pour plafonds suspendus à usage interne au bâtiment
Fabricant:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Système(s) d’évaluation et de
vérification de la constance des
performances (EVCP):
Norme harmonisée:
Organisme notifié:

3 pour la réaction au feu
3 pour la sécurité d’utilisation
4 pour les autres paramètres

EN 13964:2014
System 3: NB 1136, NB 1173

Performance(s) déclarée(s):
Caractéristiques essentielles

Système
d’EVCP

Performance

Réaction au Feu (Standard)

3

A1

Réaction au Feu (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Classe de sous-structure 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Cornière de rive (Adm F (N))

-

-

-- Éléments de suspension et attaches (Adm F (N))

-

-

-- Fixation haute des éléments de suspension, et fixation des profils de rive (Adm F (N))

-

-

-- Tolérances et dimensions

4

NPD*

Résistance aux fixations

3

NPD

Résistance à la Corrosion

4

B

Norme harmonisée

Capacité sous charge:

EN 13964:2014

* Les tolérances répondent soit aux exigences de la norme applicable au produit, soit aux spécifications du fabricant.
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement
(UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

DE

Part of the ROCKWOOL Group

Leistungserklärung
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Verwendungszweck(e):

Deckenabhängesysteme für den Innenausbau
Hersteller:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

System(e) zur Bewertung
und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit:
Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle(n):

3 für das Brandverhalten
3 für Gebrauchssicherheit
4 für andere Parameter

EN 13964:2014
System 3: NB 1136, NB 1173

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale

AVCP System

Leistung

Brandverhalten (Standard)

3

A1

Brandverhalten (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Unterkonstruktion Klasse 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Randprofil (Adm F (N))

-

-

-- Abhänger und Befestigungsmittel (Adm F (N))

-

-

-- Obere Halterung von Abhängern und Befestigungen des Randprofils (Adm F (N))

-

-

-- Grenzabmaße und Maße

4

NPD*

Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen

3

NPD

Korrosionsbeständigkeit

4

B

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Tragfähigkeit:

EN 13964:2014

* Grenzabmaße entsprechen entweder der Produktnorm, falls anwendbar, oder den Spezifikationen des Herstellers.
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

CZ

Part of the ROCKWOOL Group

Prohlášení o vlastnostech
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Zavěšený minerální podhledový dílec pro použití v interiérech budov
Výrobce:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Systém/systémy POSV:

3 pro reakci na oheň
3 pro bezpečnost při použití
4 pro další parametry

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Oznámený subjekt/
oznámené subjekty:
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

systém 3: NB 1136, NB 1173

Základní technické parametry

Systém POSV

Vlastnosti

Třida reakce na oheň (Standard)

3

A1

Reakce na oheň (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Spodní třída 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Obvodová lišta (Adm F (N))

-

-

-- Závěsné a upevňovací komponenty (Adm F (N))

-

-

-- Horní upevňění a obvodový upevnění (Adm F (N))

-

-

-- Tolerance a rozměrovost

4

NPD*

Odolnost v místech upevnění

3

NPD

Odolnost

4

B

Harmonizovaná
technická norma

Zátěžová kapacita:

EN 13964:2014

* Toleranci splňuje buď jako standardní produkt, pokud je to vhodné, anebo dle specifikace výrobce.
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se
v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

DK

Part of the ROCKWOOL Group

Ydeevnedeklaration
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Varetypens unikke identifikationskode:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Tilsigtet anvendelse:

Komponent til nedhængte lofter
Fabrikant:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Systemer til vurdering og kontrol af
ydeevnens konstans:

3 for reaktion på brand
3 for sikkerhed i brug
4 for andre parametre

Harmoniseret standard:

EN 13964:2014

Notificeret organ/
notificerede organer:
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

System 3: NB 1136, NB 1173

Væsentlige egenskaber

AVCP System

Ydeevne

Brand reaktion (Standard)

3

A1

Reaktion på Brand (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Underkonstruktion klasse 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Kantprofil (Adm F (N))

-

-

-- Ophængningskomponenter og fastgørelsesbeslag (Adm F (N))

-

-

-- Topfastgørelse og kantfastgørelse (Adm F (N))

-

-

-- Tolerancer og dimensioner

4

NPD*

Fastgørelsesmodstandsdygtighed

3

NPD

Holdbarhed

4

B

Harmoniseret teknisk
specifikation

Bæreevne:

EN 13964:2014

* Tolerancer opfylder enten produktstandarden, hvis relevant, eller producentens specifikationer.
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er
anført ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

EE

Part of the ROCKWOOL Group

Toimivusdeklaratsioon
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Kavandatud kasutusala(d):

Ripplae tugikarkassi komponent kasutamiseks hoone sisetingimustes
Tootja:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Toimivuse püsivuse hindamise
ja kontrolli süsteem:

3 Tuletundlikkus
3 Kasutusohutus
4 Teised parameetrid

Ühtlustatud standard:

EN 13964:2014

Teavitatud asutus(ed):

Süsteemi 3: NB 1136, NB 1173

Deklareeritud toimivus
Põhiomadused

AVCP
Süsteem

Toimivus

Tuletundlikkus (Standard)

3

A1

Tuletundlikkus (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Aluskonstruktsioon klass 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Servatöötlus (Adm F (N))

-

-

-- Riputustarvikud (Adm F (N))

-

-

-- Ülevaltpoolt kinnitus ja servakinnitus (Adm F (N))

-

-

-- Mõõdud ja tolerantsid

4

NPD*

Tõmbetugevus

3

NPD

Vastupidavus

4

B

Ühtlustatud tehniline
kirjeldus

Koormustaluvus:

EN 13964:2014

* Tolerantsid lubatud vastavalt standartitele või tootjapoolsetele juhiste järgi.
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas
määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

ES

Part of the ROCKWOOL Group

Declaración de Prestaciones
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Código de identificación única del producto tipo:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Usos previstos:

Componentes de estructura para techo suspendido para uso interior en edificios
Fabricante:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Sistemas de evaluación y verificación
de la constancia de las prestaciones
(EVCP):
Norma armonizada:
Organismos notificados:

3 para Reacción al Fuego
3 para la Seguridad en el Uso
4 para otros parámetros

EN 13964:2014
Sistema 3: NB 1136, NB 1173

Prestaciones declaradas:
Características principales

Sistema EVCP

Especificaciones
técnicas armonizadas

Prestación

Reacción al Fuego (Standard)

3

A1

Reacción al fuego (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Subestructura clase 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Perfil perimetral (Adm F (N))

-

-

-- Componentes de suspensión y fijaciones (Adm F (N))

-

-

-- Fijación superior y fijación perimetral (Adm F (N))

-

-

-- Tolerancias y dimensiones

4

NPD*

Resistencia a las fijaciones

3

NPD

Resistencia a la Corrosión

4

B

Capacidad de carga:

EN 13964:2014

* Las tolerancias cumplen con la norma del producto, si procede, o con las especificaciones del fabricante.
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

FI

Part of the ROCKWOOL Group

Suoritustasoilmoitus
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Alakattojen rakenteiden komponentti sisäkäyttöön rakennuksissa
Valmistaja:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa
ja varmentamisessa käytetty
järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Yhdenmukaistettu standardi:
Ilmoitettu laitos/
ilmoitetut laitokset:

3 Palotekninen
käyttäytyminen
3 käyttöturvallisuus
4 muista arvoista

EN 13964:2014
System 3: NB 1136, NB 1173

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet

AVCP
järjestelmä

Suoritustaso

Palotekniset ominaisuudet (Standard)

3

A1

Palotekninen käyttäytyminen (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Alusrakenne luokka 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Reunaviimeistely (Adm F (N))

-

-

-- Ripustus komponentit ja kiinnikkeet (Adm F (N))

-

-

-- Yläpuoleinen kiinnitys ja reunakiinnitys (Adm F (N))

-

-

-- Toleranssit ja mitat

4

NPD*

Vetolujuus

3

NPD

Kestävyys

4

B

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmät

Kuormituslujuus:

EN 13964:2014

* Toleranssit ovat tuotestandardin mukaiset, jos sovellettavissa, tai valmistajan määrityksien mukaisesti.
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

IT

Part of the ROCKWOOL Group

Dichiarazione di Prestazione
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Usi previsti:

Componenti di struttura per controsoffitti sospesi, per uso interno alla costruzione
Fabbricante:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Sistemi di VVCP:

Norma armonizzata:
Organismi notificati:

3 per la reazione al fuoco
3 per la sicurezza nell’uso
4 per gli altri parametri

EN 13964:2014
Sistema 3: NB 1136, NB 1173

Prestazioni dichiarate:
Caratteristiche essenziali

Sistemi di
VVCP

Prestazioni

Reazione al Fuoco (Standard)

3

A1

Reazione al fuoco (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Sottostruttura classe 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Profilo perimetrale (Adm F (N))

-

-

-- Componenti e fissaggi delle sospensioni (Adm F (N))

-

-

-- Fissaggio superiore e perimetrale (Adm F (N))

-

-

-- Tolleranze e dimensioni

4

NPD*

Resistenza al fissaggio

3

NPD

Durabilità

4

B

Specifica tecnica
armonizzata

Capacità portante:

EN 13964:2014

* Le tolleranze, se adeguate, soddisfano sia gli standard di prodotto, o le specifiche di produzione.
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra
identificato
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

NL

Part of the ROCKWOOL Group

Prestatieverklaring
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Unieke identificatiecode van het producttype:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Beoogd gebruik:

Plafondophangsystemen voor de binnenafwerking
Fabrikant:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Het systeem of de systemen voor
de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid:
Geharmoniseerde norm:
Aangemelde instantie(s):

3 voor brandreactie
3 voor veiligheid in gebruik
4 voor andere parameters

EN 13964:2014
System 3: NB 1136, NB 1173

Aangegeven prestatie(s):
Essentiële eigenschappen

AVCP systeem

Prestatie

Brandgedrag (Standard)

3

A1

Brandklasse (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Profielen - klasse 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Randafwerking (Adm F (N))

-

-

-- Ophangers en bevestigingen (Adm F (N))

-

-

-- Boven- en randafwerkingsbevestiging (Adm F (N))

-

-

-- Toleranties en afmetingen

4

NPD*

Bevestigingsweerstand

3

NPD

Corrosiebestendigheid

4

B

Geharmoniseerde
technische specificatie

Draagkracht:

EN 13964:2014

* De toleranties beantwoorden aan de productnorm, indien van toepassing, of aan de specificaties van de fabrikant.
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde
fabrikant verstrekt
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

PL

Part of the ROCKWOOL Group

Deklaracja właściwości użytkowych
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Zamierzone zastosowanie:

Element połaci sufitu podwieszanego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku
Producent:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych:
Norma zharmonizowana:
Jednostka notyfikowana:

3 dla reakcji na ogień
3 dla bezpieczeństwa użytkowania
4 dla innych parametrów

EN 13964:2014
System 3: NB 1136, NB 1173

Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki

System AVCP

Poziom lub klasa

Reakcja na ogień (Standard)

3

A1

Reakcja na ogień (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Konstrukcja pośrednia - klasa 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Profil obwodowy (Adm F (N))

-

-

-- Elementy podwieszenia, uchwyty mocujące (Adm F (N))

-

-

-- Mocowanie górne i obwodowe (Adm F (N))

-

-

-- Tolerancje i wymiary

4

NPD*

Opór przy mocowaniu

3

NPD

Klasa korozji

4

B

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Nośność:

EN 13964:2014

* Tolerancje odpowiadają wymogom normy, jeśli ma zastosowanie albo specyfikacji producenta.
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączna odpowiedzialność
producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

SE

Part of the ROCKWOOL Group

Prestandadeklaration
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Produkttypens unika identifikationskod:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Avsedd användning/avsedda användningar:

Komponent för nedpendlat bärverk
Tillverkare:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

System för bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda:

3 för reaktion vid brandpåverkan
3 för säkerhet vid användning
4 för andra parametrar

Harmoniserad standard:
Notificeret organ/
notificerede organer:

EN 13964:2014
System 3: NB 1136, NB 1173

Angiven prestanda:
Väsentliga egenskaper

AVCP System

Prestanda

Reaktion vid brandpåverkan (Standard)

3

A1

Reaktion vid brandpåverkan (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Substruktur klass 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Vägglist (Adm F (N))

-

-

-- Upphängningskomponenter och fästelement (Adm F (N))

-

-

-- Övre infästning och infästning av vägglist (Adm F (N))

-

-

-- Toleranser och dimensioner

4

NPD*

Fixeringsmotståndskraft

3

NPD

Beständighet

4

B

Harmoniserad
teknisk specifikation

Bärförmåga (lastbärande förmåga):

EN 13964:2014

* Toleranser uppfyller antingen produktstandarden, om tillämplig, eller producentens specifikationer.
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats
i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

SK

Part of the ROCKWOOL Group

Prehlásenie o vlastnostiach
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Zamýšľané použitie/použitia:

Časť podpornej konštrukcie zaveseného podhľadu pre vnútorné použitie v budovách
Výrobca:

Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Systém(-y) posudzovania a
overovania nemennosti parametrov:
Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é)
subjekt(-y):

3 pre reakciu na oheň
3 pre bezpečnosť pri použitie
4 pre ďalšie parametre

EN 13964:2014
systém 3: NB 1136, NB 1173

Deklarované parametre:
Základné technické parametre

Systém AVCP

Vlastnosti

Trieda reakcie na oheň (Standard)

3

A1

Reakcia na oheň (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Spodná trieda 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Obvodová lišta (Adm F (N))

-

-

-- Závesné a upevňovacie komponenty (Adm F (N))

-

-

-- Horné upevnenie a obvodové upevnenie (Adm F (N))

-

-

-- Tolerancia a rozmerovosť

4

NPD*

Odolnosť v miestach upevnenia

3

NPD

Odolnosť

4

B

Harmonizovaná
technická norma

Záťažová kapacita:

EN 13964:2014

*Toleranciu splňuje buď ako štandartný produkt, pokiaľ je to vhodné, alebo podľa špecifikáce výrobcu.
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade
s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

RU

Part of the ROCKWOOL Group

Декларация Характеристик Качества
No. DoP-RFN-T2438MC-A02
Идентификационный код типа продукта:

Chicago Metallic™
T24 2850 CTH, T24 2890 CTC, T24 811 CTH, T24 850 CTH, T24 850 CTS

Целевое назначение:

Потолочная подвесная система и акссесуары для использования в помещениях
Rockfon®
ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

Производитель:

Система оценкии проверки
постоянства качественных
показателей:

3 Для пожаробезопасность
3 Для безопасность
использования
4 Для другие параметры

EN 13964:2014

Соответсвие стандартам:
Аккредитованный орган
сертификации:
Заявленные характеристики

система 3: NB 1136, NB 1173

Основные характеристики

Система проверки
производства
(AVCP)

Показатели

Реакция на огонь (Standard)

3

A1

Пожаробезопасность (Color-all) / (Color-all Special)

3

A2-s1,d0

-- Класс подконструкции 1 (Adm M (Nm))

3

23

-- Пристенный уголок (Adm F (N))

-

-

-- Компоненты системы и крепёжные элементы (Adm F (N))

-

-

-- Крепёж для системы и периметра (Adm F (N))

-

-

-- Размеры и допустимые отклонения

4

NPD*

Прочность крепления на разрыв

3

NPD

Долговечность

4

B

Свод технических
требований

Несущая способность:

EN 13964:2014

* допустимые отклонения удовлетворяют требованиям стандарта к продукту и спецификациям производителя.
Показатели продукта, указанного выше, соответсвуют, заявленным производителем характеристикам. Данная
декларация качества издана производителем в соответсвии с Регламентом (EU) номер 305/2011, под ответсвенностью
производителя.
Подписано производителем в лице:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®

Wijnegem, 2017-03-01

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon® Boxer™
Ficha técnica

Rockfon® Boxer™
-- Altamente resistente a los impactos, ideal para escuelas e
instalaciones deportivas
-- Absorción acústica excepcional para zonas con eco
-- Reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en
condiciones de humedad al 100 %

Canto

A15

Dimensiones
(mm)

Áreas de aplicación
-- Educación

-- Cara visible: velo blanco reforzado

-- Oficinas

(acabado piel de naranja)
-- Cara posterior: contravelo

Peso por
m2

Sistema de
instalación recomendado

600 x 600 x 20

2,4

T15

1200 x 600 x 20

2,4

T15

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
4,1
4,1

T24
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™
T24
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™
T24
T24
T24
T24
T24
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

1500 x 1000 x 50

5,9

T35

1166 x 1166 x 40

4,1

Rockfon® System Olympia Plus A Impact
1A™

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

A24

Descripción Del Producto
-- Panel de lana de roca

1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 20
2400 x 600 x 20
1200 x 600 x 40

A35

AEX

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
αp 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Absorción acústica
αw: hasta 1,00 (Clase A)

Espesor (mm) /
Plenum (mm)

Reacción al fuego

65+95608550 +10095+10090+100+1009095

125 Hz

250 Hz

20 / 205

0,50

0,95

1,00

0,90

1,00

0,95

1,00

A

0,95

40 / 225

0,60

0,85

0,95

1,00

1,00

0,90

1,00

A

0,95

50 / 225

0,65

0,95

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

A

1,00

αw

NRC

85%

Resistencia a la humedad y estabilidad
dimensional
Hasta un 100 % HR.
No se observan signos visibles de deformación
en condiciones de humedad elevada
C/0N

Mantenimiento

Higiene

Resistencia a los impactos

-- Aspirador
-- Trapo húmedo

La lana de roca no contiene
ningún elemento que
favorezca el desarrollo de
microorganismos.

20 mm : Clase 3A (System Rockfon T24
A Impact 2A/3A)
40 mm : Clase 1A (Rockfon OlympiaPlus
A Impact 1A)
40 mm : Clase 2A (System Rockfon T24
A Impact 2A/3A)
Prestaciones probadas por los
laboratorios homologados, conforme
a la norma EN 13964 - Anexo D.
Ensayos de resistencia a los impactos,
confirman la capacidad del sistema
para resistir el impacto accidental u
ocasional.

Medio ambiente

Clima interior

Aislamiento térmico

Una selección de los
productos de Rockfon ha
sido recompensada con la
clasificación finlandesa de
emisiones M1 de materiales
de construcción y la etiqueta
danesa de clima interior para
productos con bajas emisiones
de COV

Conductividad térmica: λD = 37 mW/mK
Resistencia térmica:
40 mm: R = 1,05 m2K/W
50 mm: R = 1,35 m2K/W

A1

Totalmente reciclable

Reflexión de la luz

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Clase de absorción

Prestaciones

twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
http://bit.ly/YouTube_RockfonES

08.2018 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®©, licencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

Rockfon
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España
Tel.: +34 902 430 430
Fax.: +34 902 430 431
info@rockfon.es
www.rockfon.es

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon System T24 X
®

Descripción del sistema

Sistema de techo con perfilería oculta
Aspecto casi monolítico

-----

Techo con aspecto elegante y casi monolítico
Fácil y rápido de instalar
Instalación a baja altura y desmontaje completo
Integración simplificada de las instalaciones

™

Canto X

Rockfon System T24 X
®

™

Descripción
El Rockfon System T24 X es un sistema de techo con perfilería

El sistema incluye perfiles primarios y secundarios, cuelgues y otros

oculta con un aspecto elegante y casi monolítico. Se usa con paneles

elementos esenciales. Los perfiles primarios y secundarios tienen una

con canto X.

altura uniforme de 38 mm que garantiza estabilidad e integración
simplificada de las instalaciones. Hemos desarrollado numerosos

Se puede instalar este sistema como un techo suspendido a la altura

accesorios, soluciones de iluminación y ventilación para el sistema

deseada, utilizando la perfilería Chicago Metallic T24 Click 2890,

Rockfon T24 X.

®

o montándolo directamente debajo del soporte usando clips de
suspensión plegados.

El sistema permite desmontar completamente los paneles
ensamblados. Su particularidad es que los paneles de la perfilería,

En el Rockfon System T24 X, la perfilería Chicago Metallic T24 Click

donde a menudo se encuentran varias instalaciones, no sobresalen.

2890 cuenta con conexiones a clic para un montaje y desmontaje

Los paneles Rockfon con canto X están disponibles en distintos

rápidos y fáciles. Los perfiles en T miden 24 mm de ancho y todos

tamaños modulares (véase la tabla en página 3). La configuración

los componentes son de acero galvanizado con una superficie lisa y

de la perfilería depende del tamaño modular elegido (véase

blanca ocultada por los paneles Rockfon con canto X.

posibilidades de configuración en página 5).

®

9

10

10

7

600 mm
600 mm

9

5
3

Max.
450 mm

6
2

Max.
1200 mm

1

1200 mm
1200 mm

2

17

X

30°
2

30°

Perfiles primarios y secundarios de 38 mm
de altura total para mayor estabilidad e
integración simplificada de las instalaciones.

Para asegurarse de que el sistema T24 X
permanezca recto, se recomienda usar un
empalme recto en cada perfil primario y perfil
secundario.

2

El sistema de perfilería oculta con canto
simétrico X garantiza un montaje rápido en
ambas direcciones.

Rockfon System T24 X
®

™

Guía de consumo y componentes del sistema
Panel

Chicago Metallic T24 Click 2890
1

2

3

Remates
4

Perfil
Perfil
Perfil
Perfil
primario secundarios secundarios secundarios
T24 Click/ T24 Gancho T24 Gancho T24 Gancho
Gancho
600 mm
1200 mm
1800 mm
3600 mm

-

Dimensiones
modulares
(mm)

Accesorios

5

6

7

8

9

10

Remate
escalonado

Remate
en L

Cuelgue

clip de suspensión plegado

Muelle de
pared

Empalme
recto

Consumo/m²

600 x 600

2,78 pieza

0,83 ml

0,83 ml

1,67 ml

-

1)

1)

0,70 pieza

0,70 pieza

2)

1)

1200 x 600

1,39 pieza

0,83 ml

-

1,67 ml

-

1)

1)

0,70 pieza

0,70 pieza

2)

1)

1800 x 600

0,93 pieza

0,55 ml

-

-

1,67 ml

1)

1)

0,70 pieza

0,70 pieza

2)

1)

1) El consumo depende del tamaño de la obra.
2) Los muelles de pared se utilizan para apretar el panel contra la pared. Debe haber bastante espacio entre el panel y la pared como para poder introducir los
muelles. Use solo un muelle por panel.

Panel - Canto X

Chicago Metallic T24 Click 2890

Acabados periféricos - Remates

1. Perfil primario T24 Click/Gancho 3600 mm

2. Perfil secundario T24 Click 600 mm

5. Remate escalonado

3. Perfil secundario T24 Click 1200 mm

4. Perfil secundario T24 Click 1800 mm

6. Remate en L

Accesorios
7. Cuelgue

8. Clip de suspensión plegado

9. Muelle de pared

3

10. Empalme recto

Rockfon System T24 X
®

™

Prestaciones
Capacidad de carga del sistema
Distancia de los cuelgues (mm)

Carga máx. (kg/m²)
Flexión máx. de 2,5 mm

Flexión máx. de 4,0 mm

1200

Dimensiones modulares (mm)
600 x 600

9,9

16,5

1200

1200 x 600

10,9

17,9

1200

1800 x 600

3,3

5,7

La capacidad de carga del sistema se determina mediante una flexión máxima de los componentes individuales, es decir de 1/500 de la capacidad
de carga o de la flexión máxima de todos los componentes estructurales, sin sobrepasar 2,5 o 4,0 mm. La capacidad de carga se considera como una
carga repartida de forma regular en kg/m².

Resistencia a la corrosión
Clase B (EN13964).

Desmontaje
Los paneles ensamblados en el sistema Rockfon T24 X se pueden desmontar.

Resistencia al fuego
Se han probado y clasificado múltiples sistemas de techo Rockfon según la norma europea
EN 13501-2 y/o las normas nacionales. Póngase en contacto con Rockfon para más información.

Descripción general de los paneles compatibles
El Rockfon System T24 X está compatible con los paneles Rockfon siguientes:
Paneles
Rockfon Blanka

Dimensions (mm)
Espesor (mm)

600 x 600

1200 x 600
•

22

•

Rockfon MediCare Plus

22

•

Rockfon Color-all

22

•

22

•

®

®

®

®

Rockfon Color-all Special
®

Se pueden instalar otras dimensiones en el sistema Rockfon T24 X. Póngase en contacto con Rockfon para obtener más
información.

4

Rockfon System T24 X
®

™

Instalación de la perfilería
Configuración de la perfilería y de los cuelgues
Se pueden instalar los paneles Rockfon con canto X en el Rockfon System T24 X. A
continuación se presentan posibilidades de configuración según las dimensiones del panel.

Perfil primario
Perfil secundario
600 x 600

1200 x 600

Cuelgue

1800 x 600

1200 mm

2
3

1

3

1

1
1
4

1200 mm

1200 mm

1800 mm

Recomendaciones de instalación



Durante y después de la instalación de la perfilería, es importante comprobar que los
perfiles en T estén perfectamente alineados horizontalmente. Se recomienda una distancia
máxima de +/- 1 mm entre los perfiles, sin acumulación. Esta tolerancia es válida para
todas las direcciones.



También es importante controlar la

A mm

Dimensiones
modulares (A x B)

perpendicularidad de los ángulos entre
los perfiles primarios y secundarios.
Para ello basta con comparar las
medidas de las dos diagonales.

Diagonal (C)

Tolerancia

mm
C mm
B mm

Véase las tolerancias recomendadas
a continuación.

5

600 x 600

814,6

1200 x 600

1309,5

1800 x 600

1980,3

+/- 0,5

Rockfon System T24 X
®

™

Instalación de los paneles

Introduzca el canto X1 del panel en el perfil en T.

Levante el lado superior del canto del panel opuesto a X1 por encima del perfil en T.

Deslice la parte trasera del panel.

Suelte con cuidado el panel hasta que esté bien colocado.

Profundidad mínima de la instalación (mm)
Los paneles montados en el Rockfon System T24 X son totalmente

Método de montaje

desmontables. La particularidad de este sistema es que los paneles

Perfiles en T con clips de suspensión
plegado para una colocación directa

de la perfilería que soporta la instalación no sobresalen, ni durante el
montaje, ni el desmontaje.

Perfiles en T con suspensión
ajustable

La profundidad de la instalación se define como la distancia

Perfiles en T con suspensiones

entre la cara vista del panel y la parte inferior del techo/forjado.
D corresponde a la profundidad mínima de instalación para una
instalación y desmontabilidad sencilla de los paneles.

D

6

D = profundidad mínima de
instalación
66 mm; 96 mm; 116 mm
101-136 mm
161 mm

Rockfon System T24 X
®

™

Opciones de acabado periférico
Encontrará a continuación ejemplos de acabados periféricos. Para más información, consúlte www.rockfon.es

Acabado periférico con remate.

Acabado periférico con remate escalonado.

Acabado periférico con remate escalonado de aluminio.

Acabado periférico con clip mural para crear un canto flotante.

7

Rockfon System T24 X
®

™

Integración de las instalaciones
Los paneles de techo Rockfon son fáciles de cortar, lo que facilita

Al instalar un sistema de iluminación modular en el Rockfon

la integración de otras instalaciones en los paneles Rockfon. Los

System T24 X, tenga en cuenta el diseño especial del canto y de la

cortes se pueden realizar con un simple cúter.

dimensión modular de esta solución. Debido al diseño del panel
de techo, debe elegir un tipo de luminaria especial para crear una

Cuando el sistema esté listo para llevar la carga, Rockfon recomienda

superficie de techo correctamente nivelada y visualmente estética.

usar piernas de apoyo o un soporte (refuerzo) para distribuir el

La dimensión real del panel de techo es casi igual a su dimensión

peso de las instalaciones. El tamaño del soporte no debe superar la

modular, y la parte frontal del panel de techo se encuentra a

dimensión modular de 600 x 600 mm. Se recomienda usar cuelgues

aproximadamente 16 mm por debajo de la parte delantera de la

adicionales para contrarrestar la flexión en el sistema de techo.

perfilería en T.

Cuando se utilizan los piernas de apoyo para distribuir el peso
de la instalación, abarcar un máximo de 600 mm y usar cuelgues
adicionales para compensar una posible flexión del sistema de techo.

Configuración
Una configuración adecuada del espacio de trabajo reducirá la
necesidad de reorganizar y la cantidad de paneles dañados. Rockfon
recomienda preparar la configuración del espacio con suficiente
anticipación, junto con otros instaladores que trabajarán sobre o
cerca del techo suspendido. De este modo, no se dañará los paneles
de techo y se evitará manchas en la superficie del techo, lo cual
reducirá costes de ejecución.

Descripción general de la capacidad de carga
-

Peso de las instalaciones

-

< 0,25 kg/pieza

0,25<peso<3kg/pieza

> 3,0 kg/pieza

Integración de instalaciones pequeñas; focos o
lámparas empotradas, altavoces, ventilación, etc.

Dibujo A

Dibujo B

Colgar de forma separada*

Integración de instalaciones grandes; lámparas
empotradas, altavoces, ventilación, etc.

Dibujo A

Dibujo B

Colgar de forma separada*

Iluminación modular o dispositivo de ventilación

Dibujo C;
Capacidad de carga del sistema (si la distribución es uniforme sobre la perfilería en kg/m²)

*El objeto estará suspendido con su propio sistema de suspensión desde el forjado original (teniendo en cuenta la capacidad de carga
del forjado y los accesorios de suspensión).

Al integrar las instalaciones en el Rockfon System T24 X, siempre

edificación si son más estrictos que las restricciones de capacidad de

debe respetar las regulaciones regionales y los códigos de

carga que Rockfon recomienda en la tabla de arriba.
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Rockfon System T24 X
®

™

Dibujo A
Integración de foco, detector de humo, altavoz, etc. (peso < 0,25 kg/pieza).

Soporte de metal:
Diámetro: 2 x diámetro del servicio
Espesor:*

Soporte
de metal

Dibujo B
Integración de foco, lámpara de techo, detector de humo, altavoz, etc. (con un peso entre 0,25 kg y 3,0 kg/pieza).
Se recomienda usar un soporte de contrachapado para distribuir la carga sobre la cara trasera del panel (como en
el dibujo a continuación) o piernas de apoyo para distribuir la carga sobre el sistema de perfilería. Se recomienda
también usar cuelgues adicionales para reducir la flexión.
Brazo de contrachapado:
Longitud = 594 mm (dimensión modular - 6 mm)
Ancho = diámetro pequeño + 250 mm
Espesor = *

Brazo de
contrachapado

*El espesor del brazo de contrachapado debe adaptarse según el peso, el tamaño y la posición de los materiales (como foco o
altavoz). El brazo de contrachapado no debe doblarse después de la instalación de los materiales.

Dibujo C
Para la integración de un sistema de iluminación modular o de accesorios de ventilación (distribuidos de forma
uniforme sobre la perfilería) cuyo peso no supera la capacidad de carga máxima del sistema, use instalaciones con
piernas de apoyo, como mínimo en los dos lados opuestos, para transferir el peso de las instalaciones a la parte
superior de la perfilería. Esta instalación es más segura y reduce la probabilidad de una rotación del perfil. Si la
instalación sobrepasa la capacidad de carga del sistema, se debe suspender las instalaciones por separado con
cuelgues independientes.
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Rockfon System T24 X
®

™

Soluciones específicas
Clip anti-levantamiento
Para mantener los paneles en su sitio, Rockfon propone una gama de
clips anti-levantamiento. En habitaciones pequeñas, vestíbulos, cajas
de escaleras, etc. donde se puede prever diferencias de presión, se
recomienda fijar los paneles con un clip en la parte posterior. Esta
técnica también simplificará el mantenimiento de los paneles.
Para más información, consulte nuestro folleto dedicado a los clips
anti-levantamiento.

Marco para luminares
Este marco está fabricado especialmente para nuestro Rockfon
System T24 X y se adapta a los paneles con canto X. Es ligero y
fácil de instalar. Se adapta a los materiales, garantiza un acabado
estético y cómodo, y no deja espacio entre el marco y los paneles
con canto X.

Cuchillo Canto X
Instalar los paneles periféricos puede resultar complicado debido
a su proximidad con los perfiles seguncarios y los acabados
periféricos. Para facilitar este paso, hemos desarrollado un cuchillo
específico para los paneles con canto X que permite obtener 25 mm
de espacio instalación adicional. Al cortar una pieza de la parte
posterior del panel, podrá deslizarlo sobre los perfiles secundarios ya
instalados y así sucesivamente sobre el acabado periférico.
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Rockfon System T24 X
®

™

Recomendaciones generales de instalación
Unión entre el techo y la pared u otra superficie vertical

Los perfiles primarios deben colocarse a intervalos de 1200 mm

Los acabados periféricos deben fijarse en las superficies verticales

para las dimensiones modulares 600 x 600 mm y 1200 x 600 mm,

y al nivel requerido, mediante las piezas de colocación apropiadas

y a intervalos de 1800 mm para las dimensiones modulares 1800

cada 300-450 mm. Asegúrese de que las juntas a tope entre los

x 600 mm. Para instalar la perfilería, asegúrese de que los perfiles

acabados estén apretadas, y de que el acabado no tenga surcos y se

en T estén perfectamente alineados horizontalmente, y que las

mantega rectilíneo y nivelado. Para mejorar la estética, use la mayor

diagonales estén iguales (ver recomendaciones y tolerancias en la

longitud de acabado que sea posible. La longitud de corte mínima

página 5). Los empalmes del perfil primario deben estar esparcidos.

recomendada es de 300 mm.

Debe colocarse un cuelgue a 150 mm del elemento de dilatación y a
450 mm del extremo del perfil primario.

Remates de madera, listones de madera postizos y
molduras de metal postizos

Pueden ser necesarios cuelgues adicionales para soportar el peso

No deben utilizarse con techos ignífugos/cortafuegos.

de las instalaciones del techo. Si se usan cuelgues directos, se debe
usar un clavo de anclaje para colocar el cuelgue al bulbo del perfil

Unión entre el techo y una superficie vertical redondeada

primario.

El uso de acabados periféricos redondeados es el método más
apropiado. Rockfon puede proporcionar información sobre los

Paneles

acabados periféricos redondeados bajo petición.

Para el montaje de paneles Rockfon, se recomienda utilizar guantes
limpios revestidos de nitrilo o poliuretano a fin de no dejar huellas

Esquinas

ni manchar la superficie. Es muy fácil realizar cortes con un cuchillo

Se debe unir las esquinas de los acabados periféricos en inglete.

puntiagudo. Todas las caídas en obra y residuos deben tratarse

Se aceptan encajes solapados para los acabados de metal en

según las normativas locales de obras.

conexiones de esquinas internas, a menos que se especifique lo
Para mejorar el entorno de trabajo, recomendados a los instaladores

contrario.

seguir siempre los métodos habituales de trabajo y los consejos de

Perfilería de suspensión

instalación incluidos en nuestros embalajes.

A menos que se indique lo contrario, se debe colocar el techo de
forma simétrica y si es posible, el ancho de los paneles periféricos

Por motivos estéticos, los paneles periféricos no deberían medir

debe superar los 200 mm. Los cuelgues deben fijarse con los

menos de 300 mm. Recomendamos que dos personas estén

elementos de fijación apropiados y en los perfiles primarios a

presentes para instalar los paneles de 1800 x 600 mm.

intervalos de 1200 mm (o menos con cargas más pesadas).
¡Atención! Ciertas superficies lisas y mates son direccionales. Para
garantizar la coherencia del techo definitivo, es importante instalar
los paneles en la dirección que indica la flecha situada detrás de
cada panel.

Herramientas
Rockfon ha desarrollado herramientas específicas disponibles en www.rockfon.es

Cree descripciones de nuestros productos en
nuestra página Web.

Explore nuestra biblioteca de proyectos
referentes en nuestra página Web.
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®

twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
http://bit.ly/YouTube_RockfonES

®©

10.2018 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System , licencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

Rockfon
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España
Tel.: +34 902 430 430
Fax.: +34 902 430 431
info@rockfon.es
www.rockfon.es
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Boxer

Excelente absorción acústica cumpliendo
con las más altas exigencias de resistencia
a los golpes / impactos
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Boxer
Excelente absorción acústica cumpliendo con las más
altas exigencias de resistencia a los golpes / impactos.
Su nivel de absorción acústica es
excepcional, lo que permite contribuir a un
agradable entorno acústico en zonas que,
habitualmente, suelen ser ruidosas. Para los
techos de instalaciones deportivas, Boxer
debería instalarse utilizando Brandraster
CMC y el elemento de sujeción CMC para
una máxima resistencia a los impactos (clase
1A). En las zonas donde las exigencias de
resistencia son menores (clase 2A/3A),
Boxer también puede instalarse utilizando
los clips CMC 817 o sistemas tradicionales.
Boxer puede desmontarse sin utilizar clips
y cuando se instala en combinación con el
sistema contra impactos Chicago Metallic,
de clase 1A.

Descripción :
Panel acústico de lana de roca (20 mm,
40 mm, 50 mm) provisto en la cara visible
de un velo blanco (acabado piel de naranja)
reforzado con una rejilla de refuerzo y un
contravelo en la cara trasera. El acabado
de pintura garantiza un aspecto duradero
perfecto.
Montaje :
Sobre perfiles visibles conforme a la norma
NFP 68203-1 y 2, ref. DTU 58.1, edición
2008.

GAMA
Dimensiones
modulares (mm)
600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

Peso
(kg/m²)
2,5
2,5

Sistemas
de instalación
T15
T15

A35

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 20
2400 x 600 x 20
1200 x 600 x 40
1500 x 1000 x 50

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4,1
6,0

T24
T24 + CMC clip 817
T24
T24
T24
T24
T24 + CMC clip 817
T35

AEX

1166 x 1166 x 40

4,1

OlympiaPlus

Cantos
A15

A24

ABSORCIÓN ACÚSTICA
Los datos de absorción acústica se han medido conforme a la norma ISO 354. Los datos de
absorción acústica (αp, αw y clase de absorción) se calculan conforme a la norma
ISO 11654.

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Espesor (mm) /
Altura de montaje (mm)
20 / 205
40 / 225
40 / 40
50 / 225

125
Hz
0,50
0,60
0,20
0,65

250
Hz
0,95
0,85
0,75
0,95

500
Hz
1,00
0,95
1,00
1,00

ES

1000
Hz
0,90
1,00
1,00
1,00

2000
Hz
1,00
1,00
0,95
1,00

4000
Hz
0,95
0,90
0,85
1,00

aw
1,00
1,00
0,95
1,00

Clase de absorción

Boxer

NRC

A
A
A
A

0,95
0,95
0,95
1,00

20/205,40/225,40/40,50/200

Escuela de Comercio e Ingeniería, Dinamarca.

Boxer
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Generalidades : Las placas de los techos Rockfon se componen básicamente de
la lana de roca. La lana de roca es un mineral incombustible, cuyo punto de fusión
sobrepasa los 1.000 ºC.
Reacción al fuego : clase A1 conforme a la norma EN 13501-1.
Resistencia al fuego : REI 30 conforme a la norma TS 13381-1.

Resistencia al impacto
Las prestaciones de resistencia a los impactos de Boxer han sido probadas por los
laboratorios homologados, conforme a la norma EN 13964 - Anexo D. Ensayos de
resistencia a los impactos, confirman la capacidad del sistema para resistir el impacto
accidental u ocasional. No garantiza la capacidad del sistema para mantener un
aspecto visual consistente si los impactos se realizan de una forma regular.
Boxer obtiene las clases de resistencia a los impactos siguientes combinado con los
sistemas de instalación que se indican :
Clase

Canto

Dimensiones (mm)

Sistema de instalación

1A

AEX

1166 x 1166 x 40

OlympiaPlus

2A

A24

1200 x 600 x 40

T24 + clips CMC 817

3A

A24

1200 x 600 x 20

T24 + clips CMC 817

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
(RESISTENCIA A LA FLEXIÓN)
Los techos Rockfon son dimensionalmente estables incluso en condiciones de humedad
de hasta el 100%. Pueden montarse en condiciones de temperatura de 0ºC a 40ºC. No
precisan ningún periodo de aclimatación.
Boxer ha realizado la prueba 1/C/0N conforme a la norma UNE EN13964. Sin embargo,
algunos formatos de módulos (longitud superior a 700 mm) se encuentran clasificados
como 2/C/0N.
(Prueba CSTB según la norma UNE EN13964 bajo las condiciones 95(+/-5)% RH, 20(+/-2)ºC)

REFLEXIÓN DE LA LUZ
Blanco : 85% de reflexión de la luz conforme a la norma ISO 7724-2.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
Los productos de un espesor superior o igual a 30 mm se han medido según la norma
EN12667 y han obtenido el valor : λD = 37 mW/mK.
Resistencia térmica : 20 mm : R = 0,50 m2 K/W
40 mm: R = 1,05 m2 K/W
50 mm: R = 1,35 m2 K/W.

HIGIENE
La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de
microorganismos.

MANTENIMIENTO
La superficie puede limpiarse con la ayuda de un cepillo suave.
La superficie también puede limpiarse con la ayuda de un aspirador o con agua tibia
(max. 40º C) con una esponja o un trapo y un detergente ligeramente alcalino (pH Max
10), sin alcohol, amoniaco ni cloruro. Recomendamos la limpieza de la totalidad de la
superficie del panel, a fin de conservar un aspecto uniforme.

MEDIO AMBIENTE
Una selección representativa de techos Rockfon posee la etiqueta “Indoor Climate”
danesa e “Indoor Climate” finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos
de construcción en la calidad del aire interior.
Boxer es reciclable. La lana de roca posee la clasificación EUCEB.
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ACTIVA TU TECHO
En Rockfon® desarrollamos soluciones inteligentes para techos, que abordan
activamente diversos problemas importantes de los edificios modernos y los
proyectos de reforma.
Los productos Rockfon destacan por su diseño, estética y facilidad de
instalación, factores a los que se suman características tan decisivas como una
resistencia al fuego y una acústica excelentes.
Estas características sitúan nuestras soluciones para techos entre las más
eficaces, rentables y rápidas del actual mercado de interiores.
La amplia gama de soluciones Rockfon para techos garantiza a nuestros clientes
la aportación activa de un valor añadido en el proceso de construcción, al
permitirles crear unos ambientes interiores inmejorables.
Es por ello que decimos: “ACTIVA TU TECHO”.

ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U. - ROCKFON
C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona
Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockwool.es

Todos los códigos de color mencionados se basan en la
NCS – Natural Color System®©, propiedad y uso bajo la
licencia de color NCS AB, Estocolmo 2010.
Documento no contractual. Sujeto a modificaciones
sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Sound Research
Laboratories Limited

Test Certificate No. 5774
Contract: C/09/5L/20958

Holbrook House, Little Waldingfield,
Sudbury, Suffolk CO10 0TH

Page:

1 of 1

Date:

14 October 2009

Tel: (01787) 247595 Fax: 01787 248420
e-mail: srl@soundresearch.co.uk

See SRL report C/09/5L/20958/R01 for full details
The Laboratory Measurement of Random Incidence Sound Absorption to BS EN ISO 354:2003
Client:

Rockfon

Test Date:

02/10/2009

Empty Room:

Temperature:

15.2

°C

Humidity:

48

%RH

Pressure:

1015

mbar

Room with Sample:

Temperature:

15.9

°C

Humidity:

50

%RH

Pressure:

1015

mbar

Boxer 1200x600x40mm. Edge type A

Sample
Description:
Mounting Method:
Sample Area:
Chamber Volume:

E- 225

12.67

m2

300

m3

Sound Absorption Coefficient

Test 8
T1
sec

T2
sec

50*
63*
80*
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300*
8000*
10000*

3.19
3.63
4.33
6.01
7.07
7.24
7.74
8.19
7.57
6.92
5.81
5.56
5.93
6.42
6.34
5.69
5.02
4.34
3.51
2.66
2.05
1.49
1.10
0.79

3.19
2.83
3.46
3.90
3.05
2.71
2.92
2.68
2.55
2.31
2.28
2.27
2.42
2.41
2.28
2.20
2.13
2.04
1.85
1.65
1.41
1.16
0.94
0.73

Absorp
Coeff

-0.00
0.30
0.22
0.35
0.72
0.89
0.82
0.96
1.00
1.11
1.02
1.00
0.94
1.00
1.08
1.08
1.05
1.02
1.02
0.94
0.94
0.86
0.78
0.64

*

1.2

Practical
Absorp
Coeff #

1.1

n/a
1

0.65
0.9

0.95
0.8

1.00

1.00

1.00

Absorption Coefficient

Freq
Hz

0.7

0.6

0.5

0.4

0.95
0.3

n/a
0.2

1.00

Class A

0.1

Calculated to EN ISO 11654:1997

NRC

1.00

Calculated to ASTM C 423-01

0
100

160
125

250
200

400
315

630
500

1000 1600 2500 4000
800
1250 2000 3150 5000

* Denotes frequencies outside the range covered
by BS EN ISO 354:2003
T1, empty room reverberation time
T2, room reverberation time with sample
# Practical absorption coefficient, BS EN ISO 11654:1997

Quality Manager

Frequency, Hz

v3

Deputy Technical Manager

Membrana de caucho EPDM para impermeabilizar
RubberGard
1.

Descripción
La membrana de caucho EPDM RubberGard de Firestone es una membrana para impermeabilizar cubiertas, vulcanizada al 100%, fabricada con caucho sintético del Terpolímero de EtilenoPropileno-Dieno. La manta standard se elabora a base de dos proformas de composición
standard.

2.

Preparación
La estructura de la cubierta ha de tener suficiente estabilidad para soportar las cargas temporales de trabajo. Los sustratos han de estar limpios, lisos, secos y libres de rebabas cortantes y de
materiales extraños, aceite, grasa y otros materiales que puedan dañar la membrana. Todos los
agujeros de la superficie superiores a los 5 mm se han de rellenar con un material compatible.

3.

Aplicación
Dejar reposar a la membrana durante 30 minutos antes de unirla y fijarla definitivamente. Colocar
la membrana de caucho EPDM de acuerdo con las instrucciones y detalles de instalación.

4.

Rendimiento
Las dimensiones de la membrana se calcularán para cubrir el sustrato, incluyendo los solapes de
juntas (100 mm para juntas standard – 200 mm para juntas con anclaje en el solapo) y remontes.
Proporcionar una mayor longitud (150 mm) en los remontes para facilitar la manipulación.

5.

Características
Fisicas

Técnicas
Espesor

Método de Ensayo

Valor

EN 1849.2

1,14 mm ± 10%
1,52 mm ± 10%
Nominal ± 10%
≥ 8 N/mm2
≥ 9 N/mm2, normal 9,8 N/mm2
≥ 300 %
≥ 300 %, normal 450%
≥ 50 N
≥ 26,3 kN/m, normal 35 kN/m
<-45°C, normal -53°C
No se ﬁsura ni cuartea

ASTM D 412
EN 12311.2
ASTM D 412 (Die C)
Alargamiento
EN 12311.2
ASTM D 412 (Die C)
Resistencia al desgarro
EN 12112.2
ASTM D 624 (Die C)
Fragilidad a baja temperatura ASTM D 2137
Resistencia a los rayos U.V.:
ASTM G 53-84
4000 horas QUV, UVB 313
Resistencia al ozono
ASTM D 1149
Estabilidad dimensional
EN 1107.2
ASTM D 1204
Absorción de agua
ASTM D 471
Resistencia a la tracción

4. Componentes Fichas Técnicas

Excelente resistencia a los U.V. y al ozono
Estable a temperaturas entre - 45°C hasta 130°C
Permanece elástico a bajas temperaturas y resiste shocks de hasta 250°C
Excelente resistencia a las lluvias alcalinas, resistencia pobre a los productos oleosos.
Se deben evitar los contactos con aceites minerales y vegetales, con productos derivados
del petróleo, y con asfaltos calientes y grasas

No se ﬁsura ni cuartea
≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 2%

Nota: Debido que las Normas Europeas se están desarrollando, contactar con el Servicio Técnico de Firestone o sus
páginas webb para consultar las fichas técnicas puestas al día.
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6.

Presentación / Almacenamiento / Caducidad
Espesor (mm)

Ancho (m)

Largo (m)

Peso (kg/m2)

1,14 (0.045”)

2,28 (7.5’)
3,05 (10’)
6,10 (20’)
7,62 (25’)
9,15 (30’)
12,20 (40’)
15,25 (50’)

15,25 (50’) &
30,50 (100’) &
61,00 (200’)

1,41

5,08 (16.7’)

30,50 (100’)

1,41

2,28 (7.5’)
3,05 (10’)
6,10 (20’)

15,25 (50’) &
30,50 (100’) &
61,00 (200’)

1,95

5,08 (16.7’)

30,50 (100’)

1,95

1,52 (0.060”)

* Empaquetados dos paneles por rollo

4. Componentes Fichas Técnicas

Almacenamiento: Mantener alejados de toda fuente de pinchazos o deterioro físico. Almacenar
apartada de las fuentes de combustión y de las llamas directas.
Caducidad: Ilimitada.
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