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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ
FONAMENTACIÓ I DELS SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES
1

DE

LA

Objectius

Documentar els treballs relatius a la recepció dels materials i a l'execució de la fonamentació i els
sistemes de contenció de terres, anomenats a partir d'ara de forma genèrica fonamentació, d'acord
amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de Projecte.

2

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques corresponents a l'execució de la fonamentació, la Direcció
Facultativa podrà exigir que el Contractista redacti un document on hi figurin els següents conceptes:
a)

Certificat d’haver examinat el lloc on s’executaran els treballs, fent constar la possible
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públic, tant en funcionament
com no, així com els punts en els que s'han realitzat els sondejos i/o l'extracció de testimonis.

b)

Estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local -entrades i sortides dels vehicles
de subministrament de material- com global, indicant, en aquest últim cas sobre el plànol
d'emplaçament si així ho estima oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels
vehicles abans indicats.

c)

Estudi on consti la comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres,
detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direcció
Facultativa hagués fet en el seu moment.

d)

Certificat que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots el
documents del projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plec de Condicions-, adjuntant-hi un
recull de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, per tal que
es garanteixi la posta en obra de tots els elements de forma fidedigna.
Al respecte, la Direcció Facultativa podrà exigir que el Contractista realitzi els plànols de
muntatge, replanteig o explicatius de part, o de la totalitat dels elements de projecte.

e)

Relació dels processos constructius, equipaments, mètodes d'esgotament i extracció d'aigua,
sistemes de clava d'elements de la fonamentació, etc., que pensa fer servir en l'obra i dels
que disposa fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos
necessari, durant el desenvolupament de la mateixa.

3

Materials

Aquest apartat, referent a la descripció de les característiques dels materials necessaris per
l'execució de la fonamentació, correspon a una explicitació de les condicions que han de complir
aquests, detallades de forma general en els Plecs de Condicions de la Posta en Obra dels elements
d'estructura metàlꞏlica i dels de formigó armat.
Les argumentades explicitacions es centren en els següents punts:
a)

Els formigons de neteja, utilitzats per a l’anivellació de les bases de les sabates, pel reomplert
dels pous de fonamentació i, en general, per a resoldre el contacte dels elements armats amb
el terreny, tindrà una resistència característica de 15.0 N/mm2 com a mínim, presentant una
consistència plàstica o tova i una dimensió màxima de l'àrid no superior als 40 mm, sempre i
quan la Direcció Facultativa no instrueixi el contrari.
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b)

Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de fonamentació -sabates, traves,
lloses, murs de contenció, pilons, enceps, etc.- tindran una resistència característica no
inferior a 25.0 N/mm2, amb consistències compreses entre fluida i líquida. La dimensió
màxima de l'àrid no serà superior a 20mm, sempre i quan la Direcció Facultativa o els
documents de projecte no considerin el canvi corresponent. Per aquells casos en que
l'execució de determinats elements de fonamentació, com puguin ésser pilons, murs pantalla
i, en general, elements en els que llur formigonat s'executi amb l'ajuda de bombes, faci
necessària una consistència més líquida, es podrà negociar amb la Direcció Facultativa llur
canvi, sempre i quan es faci amb l'addició de fluïdificants o superplastificants.

c)

L'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó serà del tipus B-500S/SD,
segons indiquin els plànols, i de límit elàstic no inferior a 500.0 N/mm2. Els recobriments de
les armadures, d'acord amb la normativa vigent, a no ser que la Direcció Facultativa estimi
altres valors. Aquests recobriments cal observar-los en tots el casos, inclús quan s'hagi
disposat una capa de formigó de neteja, amb la qual cosa caldrà calçar convenientment les
armadures amb els procediments que estableix el Plec de Condicions per la Posta en Obra
del Formigó Armat.

d)

Tots els elements de fonamentació que en els plànols de projecte s'indiqui que tenen que
ésser galvanitzats, tindran una protecció d’almenys, 25m.

e)

Els elements d'acer laminat i, en general, tot l'acer que es colꞏloqui a obra, excepte el d'armar
i el que s'especifiqui expressament tant en els plànols com per part de la Direcció Facultativa,
es realitzaran amb material del tipus S-275-JR, tret del constituent de baines perdudes per a
micropilons, que serà tipus S-355, atenent-se a les condicions establertes per la seva posta
en obra, que s'especifiquen en el Plec de Condicions per la Posta en Obra dels Elements
d'Estructura Metàlꞏlica.

f)

Els elements tipus cable, ja siguin per l'execució de tirants, ancoratges i, en general, sistemes
d'armat actiu, es realitzaran amb acer d'alta resistència o amb acers especials. El tipus d'acer
utilitzat en els cordons de les armadures actives quedarà determinat en els plànols. En el seu
defecte s'utilitzarà acer Y1860, amb una càrrega unitària màxima fmax = 1.860 N/mm2, que
presentin esglaons de deformació a trencament superiors al 3.5%.

g)

Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures i compliran tots els requeriments que
s'especifiquen en el Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat. En aquells
casos en els que un determinat element de formigó s'executi fent servir els paraments de
l'excavació com a encofrat, es vetllarà perquè en el procés de formigonat, realitzat amb el
procediment que s'hagi previst, no es produeixin esllavissades de terres. Es recomana, en
aquest sentit, realitzar una part petita com a prova, per a verificar la validesa de la solució.

4

Execució

A continuació es detallen, primer amb caràcter general i després de forma més específica, les
prescripcions a tenir en compte en l'execució dels elements de fonamentació.

4.1

Condicions generals

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a la realització dels
treballs d'execució dels elements de la fonamentació, posant especial èmfasi en els punts que es
detallen a continuació:
a)

Restaran a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en
perfecte estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a la pròpia finca i a
les contigües a l'obra.

b)

Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'hagin produït per efecte de l'execució dels elements de la fonamentació.
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c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora
de servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució més
convenient, al marge de que el Contractista haurà de fer la previsió de poder inutilitzar-la
d'immediat, retirant-la o taponant-la amb formigó.

d)

Haurà d’efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i
la bona execució dels treballs, fins i tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes,
a tal efecte, per la Direcció Facultativa.

e)

El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
oportuns per a realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i
eliminació de les aigües que poguessin aparèixer, tant degudes a moviments del nivell freàtic
o per la posició d'aquest respecte al fons de l'excavació, com per l'acumulació de l'aigua de
pluja. També s’inclou la instalꞏlació dels punts de llum i connexió a la xarxa elèctrica general
o la de clavegueram, en el cas corresponent.

f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per variar pel seu compte les dimensions, posició,
nombre de pilons (en el seu cas), geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol
dels elements de fonamentació, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no
obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que jutgi necessaris, de forma
que l'Arquitecte Director, si ho considera convenient, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

g)

Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les rases i els pous de
fonamentació o enceps, i, si estan armats, es vigilarà que les barres d'acer no tinguin
adherències de fang, òxid o qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó
amb l'esmentada armadura.

h)

Les armadures dels elements de formigó armat de la fonamentació no restaran en contacte
directe amb el terreny. A tal fi, es disposarà un llit de formigó de neteja o formigó pobre, de
característiques ja esmentades anteriorment, de gruix mínim 10cm, a no ser que en els
plànols s'especifiqui una solució alternativa.

4.2

Replanteig

L'inici de les tasques de l'execució de la fonamentació tindrà com a punt de partida les relatives al
replanteig de llurs elements. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a)

Un cop realitzat total o parcialment el moviment de terres, es procedirà a comprovar que els
nivells i rebaixos resultants s'adaptin al replanteig de la fonamentació.

b)

La senyalització del replanteig de la fonamentació es realitzarà amb mitjans perdurables, al
menys mentre durin els treballs de moviment de terres, execució de la fonamentació i primers
nivells de l'estructura, replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències
ja replantejades anteriorment.
A diferència del replanteig del moviment de terres, per a senyalitzar la fonamentació serà
aconsellable situar els eixos dels elements estructurals que arranquin de la fonamentació, ja
siguin pilars, murs de càrrega o murs de contenció. Es recomana marcar amb pintura sobre
la capa de formigó de neteja els citats eixos de referència.

c)

El replanteig de la fonamentació es realitzarà conjuntament pel Contractista i l’Aparellador o
Arquitecte Tècnic de l'obra. Un cop realitzat aquest replanteig haurà de ser presentat a
l'Arquitecte Director de l'obra, que donarà llur conformitat o bé ordenarà els ajustaments que
consideri oportuns.

d)

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors que l'hi
puguin ésser imputables. Sí existís divergència entre dos plànols o documents de Projecte, el
Contractista està obligat a comunicar-ho a la Direcció Facultativa perquè aquesta es manifesti
a favor de donar prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error
en el Projecte, en el cas d’haver optat per la solució incorrecta.
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4.3

Sabates aïllades

Per l'execució de les sabates aïllades es tindran en compte les prescripcions que s'exposen a
continuació:
a)

Sota cap concepte es podran ajuntar dues o més sabates, malgrat llur proximitat, a no ser
que, o bé s'especifiqui en els plànols o, per contra, així ho disposi la Direcció Facultativa. Si
existeix l'impossibilitat de no poder mantenir les terres que separen l'àmbit de cada sabata,
es disposarà, com element substitutori, un muret de totxana, una làmina de pòrex o un
material estable que serveixi d'encofrat.

b)

Les sabates s'encastaran totalment dins de l'estrat resistent, a no ser que la Direcció
Facultativa estableixi el contrari.

c)

Les armadures es disposaran en la part inferior de les sabates, amb els recobriments que
s'hagin estimat, amb patilles d'ancoratge doblegades a 90, de longitud no inferior a 20cm,
formant un engraellat regular de cadència i diàmetre de les barres que, si no s'indica en els
plànols, serà d'un rodó de 16mm cada 20cm.

d)

El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per la Posta
en Obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva
dels àrids.

e)

No podrà realitzar-se el formigonat de les sabates en diferents tongades, separades en el
temps més de 24 hores, que representin la generació de juntes de formigonat. En cas de
preveure una separació entre les tongades de formigonat superior a les dues (2) hores, caldrà
assabentar a la Direcció Facultativa d'aquesta necessitat, per tal que aquesta instrueixi la
posició i forma de la junta de formigonat.

f)

Les armadures corresponents a l’arrencada dels pilars quedaran recolzades i perfectament
lligades a l'engraellat de base de les sabates, disposant-les amb patilles a la base de, com a
mínim, 20cm i preveient un solapament per prolongació recte d'aquestes armadures amb les
del pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de Condicions
corresponents.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades en el Plec de
Condicions per l'execució del Moviment de Terres, en l'apartat de toleràncies admeses en
l'execució de l'excavació de les rases i pous i per les que es detallen a continuació:



Dimensió del cantell total:

-0,0cm a +5,0cm



Dimensió del cantell útil:

-0,0cm a +4,0cm



Horitzontalitat del parament superior:

relativa 1% ó absoluta 2%

adoptant la condició més restrictiva.

4.4

Traves, bigues centradores i sabates corregudes

En l'execució de les traves, les bigues centradores i les sabates corregudes es vetllarà pel
compliment de les següents condicions:
a)

Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre
de les toleràncies admeses, especificades més endavant, sense coneixement i aprovació de
la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en
referència als elements que poguessin suportar, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte
Director.

b)

El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per la Posta
en Obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva
dels àrids.
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La forma de les juntes serà a uns 45, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completarà la junta es
farà havent netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la
primera tongada i havent aplicat una pintura a base de resina epoxi, d'acord amb les
condicions d'aplicació del fabricant de la mateixa.
c)

En el cas de les traves i bigues centradores, l'empalmament de les armadures s'executarà
per prolongació recta, en zones on no existeixin puntes d'esforç. Si no hi hagués cap instrucció
específica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es farà de tal manera
que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabata que s'estiguin
lligant. Per a l'empalmament de les armadures en sabates corregudes es seguiran les
indicacions pertinents que hagi donat la Direcció Facultativa o bé es disposaran aquestes per
prolongació recta, amb longituds de solapament del doble del valor de la longitud d'ancoratge
que correspongui pel tipus de formigó, acer i posició relativa de les barres en la sabata.

d)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les, amb l'objecte de que instrueixi la
posició, forma i condicions de les mateixes. A falta d’indicació al respecte, caldrà que aquestes
es solucionin fora dels punts on siguin presumibles concentracions d'esforços importants.
Com a norma general, cal establir que en el cas d’executar juntes en traves o bigues
centradores, es faran a una distància d’un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos de
sabates que lliguessin, i pel cas de sabates corregudes caldrà que sigui la Direcció Facultativa
qui determini la posició de les mateixes.

e)

La base d'aquests elements serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que s'especifiquen
més endavant, podent-se contemplar tan sols en les traves i bigues centradores, mai per les
sabates corregudes, la introducció de lleugeres inclinacions. En les sabates corregudes, per
corregir possibles problemes d'horitzontalitat, caldrà introduir esglaonaments, tal i com indiqui
particularment la Direcció Facultativa.

f)

L'armat d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals superiors
i inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en
els plànols. Per l'armat específic de les sabates corregudes, caldrà disposar un armat de caixa
com l’especificat abans, reforçat amb rodons de cadència i diàmetre segons els plànols,
colꞏlocats perpendicularment a la direcció principal de la sabata, que tindran una longitud igual
a l'ample de la sabata, més la de les patilles d'ancoratge a banda i banda de 20 cm,
descomptant els recobriments que li pertoquin.
L'armat de les bigues centradores i de les sabates corregudes que interseccionin amb un altre
element constructiu es perllongaran per dins de l'element que travin fins al parament oposat
al d'incidència, respectant els recobriments que s'estipulin en els plànols.

g)

Les armadures corresponents a l’arrencada dels pilars quedaran recolzades i perfectament
lligades a les armadures inferiors de les sabates, disposant-les amb patilles d'ancoratge de
20 cm com a mínim i preveient un solapament per prolongació recte d'aquestes armadures
amb les del pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de
Condicions corresponents.

h)

Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements, vindran donades per les
establertes en el Plec de Condicions per l'Execució del Moviment de Terres, a l'apartat de
toleràncies admeses en l'execució de l'excavació de les rases i pous, i per les que es detallen
a continuació:



Dimensió del cantell total:

-0,0cm a +5,0cm



Dimensió del cantell útil:

-0,0cm a +4,0cm



Paralꞏlelisme entre paraments inferior i superior: relativa 1% ó absoluta 2%
adoptant la condició més restrictiva.
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4.5

Murs de contenció

Per l'execució dels murs de contenció seran vàlides totes les especificacions de tipus general
detallades en l'encapçalament d'aquest quart apartat, a més a més de les que es detallen a
continuació, de caràcter més particular.
a)

El gruix dels murs de contenció de terres no serà mai inferior a 25cm., a no ser que en els
plànols o la Direcció Facultativa determinin el contrari. Tanmateix, aquests murs es realitzaran
per tongades no superiors a 4.0 metres d'alçada i deixant juntes de formigonat vertical cada
12.0 metres, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi el contrari.

b)

L'armat d'aquest tipus d'element consistirà en dos engraellats disposats un a cada cara del
mur, formats per barres de diàmetre i cadència segons els plànols de projecte. Aquest armat
es completarà amb un congreny en la coronació que, si s'hi encasta un forjat, quedarà
embegut en el gruix del mateix.
L'execució del mur començarà per a la realització de la sabata correguda, atenent a les
condicions detallades per aquest tipus d'elements, en el subapartat 4.4, deixant les armadures
d'espera precises amb les longituds de solapament que s'indica en el Plec de Condicions per
la Posta en Obra del formigó Armat.
Quan en el mur de contenció s'hi encasti un forjat, es deixaran les armadures necessàries per
a garantir la transmissió d'esforços entre els dos elements. En aquests casos, el congreny de
coronació, que pertany també al forjat, es formigonarà al mateix temps que s'executi aquest
últim, mai deixant les esperes en el mur pel lateral, a no ser que la Direcció Facultativa
consideri el contrari.

c)

El replè del trasdós dels murs de contenció s'executarà un cop realitzades totes les
estructures que incideixen en ell, és a dir, traves, forjats, lloses, bigues, etc. Aquest replè es
podrà fer efectiu quan el formigó del mur i el de les estructures abans esmentades tinguin
unes edats que permetin desenvolupar més del 75% de l’esforç per el que han estat calculats.
En aquest sentit, es prohibeix el reblert del trasdós dels murs quan els esforços que aquest
generaria actuessin sobre elements de formigó d’edats inferiors als 15 dies.
En els casos que s'autoritzi el reblert del trasdós del mur abans d'executar els forjats, el
Contractista cuidarà de no emmagatzemar material sobre els reblerts.

d)

Els murs de contenció es drenaran convenientment, dissenyant la tècnica d'evacuació de
l'aigua atenent a que en el moment de realitzar el reblert, aquest sistema sigui ja efectiu.

e)

En el moment de procedir al formigonat de la pantalla, es vetllarà perquè la superfície de
contacte entre sabata i mur pròpiament dit estigui perfectament neta.

f)

Es garantirà l'encastament adequat de la sabata del mur en l'estrat resistent o en el terreny
natural, inclús si el mur es recolza mitjançant un sistema de pilonatge.

g)

Les toleràncies admeses en aquest tipus d'element son les següents:



Cantell total:

+5,0cm a -0,0cm



Cantell útil:

+2,0cm a -0,0cm



Desploms:

Globals 1% o 5,0cm
Locals 2.0cm.

adoptant la condició més restrictiva.
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5

Seguretat

Veure l’Estudi i el Pla de Seguretat i Higiene adjunt al present projecte. Les mesures de seguretat a
adoptar amb caràcter general en la realització dels treballs contemplats per aquest Plec de
Condicions es concreten en els punts que a continuació s'exposen:
a)

S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, delimitant
perfectament les àrees de treball.

b)

Es suspendran els treballs d'execució dels elements de la fonamentació quan estigui plovent,
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 km/h, especialment pel que es
refereix a l'execució de murs de contenció i treballs que duguin implícita l'existència de
bastides per a la seva execució. En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines
que poguessin caure.

c)

Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació -grues, muntacàrregues, etc.- i cada tres
mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos.

d)

Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran proveïts de
guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Les armadures, per a realitzar
el seu transport, es penjaran per element de fixació proveïts de pestells de seguretat.

e)

Els operaris que manipulin el formigó duran guants i botes que protegeixin la seva pell del
contacte amb el mateix.

f)

Per a la instalꞏlació d'energia elèctrica necessària per a proveir als equips auxiliars, com
formigoneres, vibradors, etc., i a l'arribada dels conductors d'escomesa, es disposarà un
interruptor diferencial, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i per a la posada
a terra

g)

Quan la posada en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombament, els tubs de
conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial atenció a netejar la
canonada després del formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ser causa
d'accident.

h)

Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament.

6

Control

Respecte als aspectes específics relacionats amb el control, caldrà que es tinguin en compte els
següents punts, a més de consultar l'apartat corresponent en el Plec de Condicions per l'execució
del Formigó Armat i el de l'Estructura Metàlꞏlica.
a)

Comprovar sistemàticament en tots aquells elements que s'hagin de formigonar, que les
superfícies que han de rebre el formigó estiguin en condicions de fer-ho, és a dir, lliures
totalment de fang, terres, objectes estranys a l'obra, etc., preparant-les amb raspall de pues i
pintura epoxi quan el projecte o la Direcció Facultativa ho estableixin.

b)

El nombre d'assajos a realitzar per cada partida dels elements de la fonamentació quedarà
determinat en l'apartat de control del Plec de Condicions de la posta en obra del Formigó
Armat.

c)

Totes les soldadures fetes en les armadures passaran un control ocular, i la Direcció
Facultativa determinarà en cada cas el nombre d’assajos, ja sigui per líquids penetrants o per
rajos X, que calgui fer, d'acord amb el Plecs de Condicions corresponents.

7

Toleràncies

Les toleràncies es troben particularitzades per a cada tipus d’element, es prendran les més
restrictives de les especificades en aquest plec o en l’annex 11 de la EHE-08.
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8

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de la
fonamentació, es concreten en els següents punts:
a)

Els amidaments es referiran als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

b)

Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels
elements de formigó que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit
d'una mala execució; especialment pous, de pilons, de murs i pantalles de contenció.

c)

L'amidament de l'acer inclourà, tant si s'especifiquen explícitament en la descripció de la
partida, les patilles d'ancoratge, solapaments i elements auxiliars de muntatge.
Si les característiques mecàniques, físiques i hidrològiques del terreny coincideixen amb les
que detalla l’Assaig Geotècnic, el Contractista no podrà solꞏlicitar un augment de pressupost,
inclòs el cas de que es vegi obligat a utilitzar elements o tècniques suplementàries per
l'execució dels elements de fonamentació de projecte. En aquest concepte s'inclouen
explícitament la necessitat de l'ús de llots bentonítics per l'execució de murs pantalles i
l'extracció i esgotament de les aigües freàtiques.

d)

El preu detallat pels pilons corresponen a tots els elements necessaris per a realitzar-los; és
a dir, excavació, formigonat i aferrallat, incloent, a més a més, l’escapçat en els casos que fixi
el present Plec de Condicions o dicti la Direcció Facultativa.

e)

Les perforacions, tant de pilons, ancoratges o jet-grouting seran pagades per metre lineal
d'element executat a partir del nivell de fonament o element estructural definitiu, i no,en cas
de no coincidir, des del punt on s'executi realment l'excavació. En el preu per metre lineal de
perforació resten incloses totes les despeses ocasionades per la mateixa, fins i tot totes les
operacions connexes,com les reparacions degudes a l'ocupació i als danys que pugui
provocar la maquinària per l'execució de la perforació als terrenys particulars o propietat
pública, que es tornaran a substituir al seu estat original.
Igualment queda inclosa la recollida i retirada dels detritus provinents de la perforació,
beurada de ciment o formigó sobrant i la reconstitució del terreny natural, exactament al
mateix estat en el que es trobava abans del començament dels treballs, a la prestació de tot
el personal tècnic necessari per l'execució dels treballs, a la provisió de totes les energies
elèctrica, combustible, aigua, transport de ciment o fangs necessaris per la realització de tots
els treballs i del transport de totes les mostres recuperades fins a la caseta d'obra.

f)

El preu d'emplaçament de maquinària inclou la situació des del punt de descàrrega de
transport fins a la primera perforació de la maquinària, així com dels mitjans auxiliars i la
preparació de les plataformes de treball per la instalꞏlació de la maquinària i equips,
accessoris, plataforma per bombes, transport muntatge i desmuntatge, així com la instalꞏlació
dels equips pel control.

g)

Les eventuals aturades dels equips degudes a trasllats interiors a l'obra sempre quedaran
inclosos dins del preu d'emplaçament de la maquinària.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ I POSTA EN OBRA
DEL FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT
1

Objectius

Documentar els treballs relatius a la recepció de materials, l'execució i la posta en obra dels elements
de formigó armat, d'acord amb la Memòria Tècnica i els plànols de projecte.

2

Condicions de caràcter general.

Totes les consideracions de disseny, dimensionament, execució, control i demés termes relatius als
elements de formigó armat del projecte que documenta el present es faran d’acord amb la normativa
vigent, EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural, REAL DECRET 1247/2008, de 18 de juliol amb
la correcció de errades de desembre 08

3

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements de formigó armat,
caldrà que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a)

Certificat d’haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en la localització
d'estructures existents, els registres i les línies de serveis públic, tant en funcionament com
no.

b)

Certificat d’haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local de
entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material com global, estudiant en aquest
últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la
Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles anomenats abans.

c)

Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que hagin
estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions
que la Direcció Facultativa hagi fet en el seu moment.

d)

Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte - plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -, adjuntant-hi un recull
de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb la intenció de que
es garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne. Al respecte, el
Contractista realitzarà els plànols constructius o de taller de tots els elements de formigó armat
de l'obra, plànols que haurà aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la
Direcció Facultativa esmenés els plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificarlos i presentar-los de nou a la Direcció Facultativa per tal que aquesta doni l'aprovació
definitiva.

e)

Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, sistemes
de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella en tot
moment, per poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament
de la mateixa.

f)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels
procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del
control de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, curat del formigó,
magatzematge de les provetes, certificació de les dosificacions, etc. Aquest certificat anirà
completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents
materials, contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials.

g)

Documents que facin paleses les característiques més rellevants dels elements de transport per
l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, del parc de ferrallat i, en
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el seu cas, de la central formigonera, descrivint, en aquest últim cas, la forma de magatzematge
dels materials afins: àrids i ciment, així com la procedència de l'aigua d'amassat. A més, i si fos
el cas, adjuntarà una síntesi del funcionament de la central formigonera, especialment detallant
el procediment per a assolir i garantir permanentment una dosificació idònia i el destí del formigó
rebutjat.
h)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat de la central de producció del formigó. Aquesta central serà
capaç de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i
resultats de les proves, que es podrà solꞏlicitar en qualsevol moment.

La no presentació de qualsevol dels documents assenyalats anteriorment suposarà l’impossibilitat
de reclamació tan tècnica com econòmica de les partides que es puguin relacionar amb els
conceptes descrits.

4

Materials.

4.1

Requeriments generals.

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són preceptius
de complir a l'obra per portar a terme l'execució dels elements de formigó armat i serviran de base
per a emetre qualsevol esmena al projecte.
El Contractista quedarà obligat a facilitar a la Direcció facultativa un document on figurin les
propietats dels materials que utilitzarà en l'obra per a l'execució del formigó armat, certificat, si és
necessari, per l'empresa adjudicatària del control de qualitat o mitjançant document escrit, donarà a
conèixer a la Direcció Facultativa el possible adjudicatari del subministrament del formigó. En aquest
document figuraran els següents conceptes:
a)

Control documental segons article 86.4.

b)

Procedència, granulometria i naturalesa dels àrids empleats en l'execució dels diferents
formigons que configuren l'obra, destacant el contingut de fins i pols del matxaca dels àrids,
si escau, així com el seu grau d'humitat.

c)

Documents acreditatius conforme els ciments compleixen la normativa vigent RC-08,
“Instrucción para la recepción de cementos”

d)

Anàlisi química de l'aigua de pastat.

e)

Empresa adjudicatària de la fabricació i subministrament del formigó (central formigonera).
Acreditació d’un distintiu oficialment reconegut segons annex 9 EHE-08.

f)

Naturalesa i fabricant, en el cas que s'autoritzin, dels additius a utilitzar en l'execució del
formigó.

g)

Dosificació de cadascun dels formigons de l'obra, incloses les quantitats d'additius, sempre
que la seva utilització quedi autoritzada per la Direcció facultativa.

h)

La Direcció facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns a fi de
constatar tots els punts detallats i els quals consideri d'interès per a la realització de la posada
en obra del formigó armat.

La Direcció Facultativa, un cop examinada la documentació, donarà el seu vist i plau, podent-se
procedir, en cas favorable, a la seva contractació.

4.2

Ciments.

Les condicions específiques que hauran complir els ciments que s'utilitzin en la dosificació dels
formigons es detallen a continuació.
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a)

La resistència no serà inferior a 42.5 N/mm2. i seran capaços de proporcionar al formigó les
qualitats que se l'hi exigeixen, en les condicions específiques que es tindrà ocasió de
esmentar més endavant.

b)

La utilització del ciment aluminòs està totalment prohibida, tret d'indicació respecte al seu ús
per escrit, a càrrec de la Direcció Facultativa.

c)

En els documents corresponents, especialment en els albarans de subministrament del
formigó a peu d'obra, figuraran el tipus, la classe i la categoria a la qual pertanyen aquests,
així con la garantia del fabricant de que el ciment compleix totes les condicions exigides per
la normativa vigent RC-08. Aquest mateix fabricant, si és precís, caldrà que faciliti a la Direcció
Facultativa una còpia dels resultats de les anàlisis que es realitzin i dels assaigs
corresponents.

d)

La composició dels ciments subministrats a obra, ja sigui com a matèria primera o com a
component del formigó, a més de llurs característiques mecàniques, físiques i químiques,
s'acolliran a els requeriments que estableix la normativa vigent RC-08, Instrucción para la
Recepción de Cementos, en el seu annex, apartats 4, 5 i 6 tal i com s'especifica a l'apartat de
control del present Plec de Condicions.

e)

La denominació dels ciments s'acollirà també a la normativa vigent RC-08, en el seu annex,
apartat 2.

f)

La identificació del ciment subministrat a obra estarà constituïda per un albarà a on hi figuraran
les següents dades:



Referència de la comanda.



Nom i direcció del comprador, així com el destí.



Nom i direcció de l’empresa subministradora.



Denominació i designació del ciment.



Quantitat que es subministra.



En el seu cas, referència als de l’etiquetat corresponent al marctage CE.



Data de subministrament.



Identificació del vehicle que el transporta.

El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un full de característiques del ciment
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal en massa de tots els
components, així com qualsevol variació en la proporció que sobrepassi en més o menys cinc
punts percentuals la inicialment prevista. Aquesta variació no suposarà en cap cas un canvi
del tipus de ciment.
g)

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació està previst fer-la
mecànicament, la temperatura màxima serà de 70 graus centígrads; per contra, si cal fer-la a
mà, aquesta temperatura no serà superior a la més restrictiva de les següents:



40 graus centígrads.



La temperatura ambient, més cinc graus centígrads.

h)

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà a obra en els mateixos envasos
en els que ha estat expedit de fàbrica, emmagatzemant-los en un lloc suficientment ventilat i
salvaguardat de les inclemències del temps i de les humitats del sòl. Aquest lloc caldrà que
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l'aprovi directament la Direcció Facultativa; si el subministrament és a balquena
l’emmagatzematge es farà dins de sitges homologades.

4.3

Aigua.

Les condicions específiques que hauran complir les aigües tant d'amassat com les de curat dels
formigons de l'obra, es detallen a continuació:
a)

No contindran cap element contraproduent que arribi a afectar les propietats dels formigons
o a la protecció de les armadures envers la corrosió.

b)

Serà preceptiva una anàlisi química favorable, quan no hi hagi antecedents en la seva
utilització o existeixin dubtes en quant a la seva idoneïtat.

c)

Està prohibida la utilització de l'aigua de mar tant per el curat com per l'amassat dels
formigons, a no ser que la Direcció Facultativa dicti el contrari.

d)

Les aigües limitaran l’exponent pH, i els continguts substàncies dissoltes, sulfats, ió clorur,
hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter, segons s’especifica a l’article 27
de l’EHE-08.

4.4

Àrids.

Les condicions específiques que hauran complir els àrids constituents de qualsevol formigó colꞏlocat
a obra seran les que es detallen a continuació:
a)

La naturalesa i la seva preparació seran tals que permetran garantir la resistència
característica que es solꞏlicita en el projecte, la durabilitat que correspongui i les demés
característiques que s'exigeixin en els documents del projecte.
Seran vàlids tots aquells àrids que provinguin d'un jaciment natural o roques trinxades, així
com altres productes que llur ús es trobi sancionat per la pràctica o resulti aconsellable com
a conseqüència d'estudis o assaigs realitzats a laboratori. En tot cas, l'àrid escollit per realitzar
el formigó caldrà que sigui aprovat per la Direcció Facultativa, d'acord amb els controls que
es detallen en el 5è apartat del present document. Si no es tinguessin antecedents d'un àrid
en concret o es podés plantejar llur idoneïtat en la seva utilització, caldrà que es realitzin els
assaigs complementaris que la Direcció Facultativa estimi convenients.
Si són escòries siderúrgiques les que s'utilitzen com a àrid, caldrà que es comprovi si són
estables, és a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos.
No estarà permesa la utilització d’àrids procedents de roques toves, friables o poroses. Els
àrids que continguin algun tipus de matèria orgànica s’haurà de determinar el seu efecte en
el temps de fraguat i en la resistència a compressió d’acord amb l’apartat 15.1 i 15.3 de la
UNE-EN 1744-1. La utilització d'àrids que continguin compostos ferrosos o qualsevol altre
tipus de sulfur o sulfat i els que continguin qualsevol varietat de guix no estaran permesos.

b)

Els àrids estaran compostos per almenys dues granulometries diferents, que s'identificaran
amb les sorres o àrids fins i les graves o àrids grossos. Les primeres comprendran aquells
àrids que passin per el sedàs de 4 mm; les segones, les graves, correspondran a l'àrid retingut
en aquest mateix sedàs. S'entén com a àrid total o simplement com a àrid el que per ell mateix
o per barreja tingui les proporcions de sorra i grava adequades per a fabricar el formigó.

c)

Per tal de consultar les característiques dels àrids reciclats haurem de consultar l’Annex 15
de la EHE.

d)

Per tal de consultar les característiques dels àrids lleugers haurem de consultar l’Annex 16 de
la EHE.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Formigó

6/31

Exp. E8157
e)

Els àrids caldrà que arribin a obra mantenint les característiques granulométriques de cada
una de llurs fraccions.

f)

A falta de referències específiques al respecte, la mida màxima de l'àrid es fixa en 20 mm, la
mínima en 0.59 mm, i el tipus trinxat. La modificació d'una d'aquestes dades de partida caldrà
que es faci amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. La mida màxima de l'àrid es fixa com
la mínima obertura del sedàs pel que passa el 90% en pes, complint la condició necessària
de que el 100% de l'àrid utilitzat passi per el d'obertura doble de la abans referida; la mida
mínima és la del cedàs que reté el 90% en pes.

g)

L’emmagatzematge dels àrids caldrà realitzar-lo de tal forma que quedin protegits d'una
possible contaminació per l'ambient i, especialment, pel terreny, no admetent-se que es
produeixi la barreja incontrolada de les diferents fraccions granulomètriques. Caldrà establir
les mesures necessàries per que no es produeixin segregacions excessives dels àrids durant
l’emmagatzematge i el transport a l'obra.

h)

La Direcció Facultativa podrà demanar els albarans de subministrament del material, on hi
figuraran les següents dades:



Nom del subministrador.



Nombre de sèrie del full de subministrament.



Nom de la cantera.



Data de lliurament.



Nom del peticionari.



Tipus d’àrid.



Quantitat subministrada.



Designació de l’àrid (d/D).



Identificació del lloc de subministrament.



Granulometria de l’àrid.

4.5

Additius i addicions.

Els requeriments específics de la utilització dels additius i les addicions es detallen en els punts
següents:
a)

Es permetrà la utilització dels additius que s'estimi convenients, prèvia aprovació específica a
càrrec de la Direcció Facultativa i el coneixement del subministrador de formigó, a partir dels
resultats dels assaigs que es detallen en l'apartat de control del present.

b)

Es vetllarà per una correcta dosificació d'aquests additius, tal i com estableixin els fabricants
corresponents, no superant en cap cas una dosificació en pes de més del 5% en la massa del
ciment.

c)

La identificació dels additius subministrats a obra estarà constituïda per un albarà a on hi
figuraran les següents dades:



Nom i direcció de l'Empresa subministradora.



Data del subministrament



Quantitat que se subministra



Denominació i designació de l'additiu.
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Característiques físiques i químiques



Restriccions en llur utilització i dosificacions òptimes, en el seu cas.



Nom i direcció del comprador, així com el destí.



Referència de la comanda.

El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un full de característiques del additiu
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal de tots els components.
d)

Es prohibeix total i explícitament la utilització de cendres volants en la fabricació del CEM I .

4.6

Formigó fresc.

Les especificacions que fixen les propietats més significatives dels formigons en estat no endurit es
detallen a continuació:
a)

S’evitarà que la consitència del formigó sigui seca o plàstica. No estarà permesa tampoc una
consitència líquida a no ser que aquesta consitència s’hagi aconseguit mitjançant un
superplastificant. El contractista presentarà el plec de prescripcions tècniques particulars a la
direcció facultativa on hi hauran explicitades les proporcions de la mescla i la relació aigua
ciment que donen lloc a la consitència adequada.

b)

Es podrà alterar la consistència, fins assolir la que sigui precisa per una correcta i eficaç posta
en obra del formigó, mitjançant la incorporació d'additius en la barreja, amb les condicions de
recepció i utilització esmentades en el subapartat anterior. L’aprovació del canvi de
consistència i de la incorporació d'additius correspondrà a la Direcció Facultativa, qui podrà
instruir l'execució dels assaigs que estimi oportuns per tal de consumar-la.
En aquest cas el control de consistència es farà previ a la incorporació dels additius, o bé
certificant mitjançant l’albarà de subministrament que la relació A/C de la mescla garanteix
una consistència plàstica, amb els límits especificats anteriorment i compleixi els requeriments
de projecte.

c)

En qualsevol cas, es prohibeix l'addició d'aigua en la massa de formigó fresc,
independentment de l'objectiu que es pretengui aconseguir.

d)

Si es negociés el canvi de consistència amb l'Empresa Constructora, caldrà que aquesta
certifiqui que els encofrats que te previst utilitzar absorbeixen l'increment de les empentes,
especialment de les horitzontals, en l'execució dels elements verticals, com puguin ésser murs
i pilars. En aquest cas, la Direcció Facultativa podrà reservar-se el dret d’alterar el disseny del
sistema d’encofrat que estimi oportú.

e)

Els sistemes de compactat i vibrat del formigó a obra seran, com a mínim, els que la norma
EHE estableixi en correspondència amb la consistència del formigó. La Direcció Facultativa,
però, podrà establir el sistema de vibrat que consideri oportú, al marge de la consideració
anterior.

f)

En cas d’utilitzar-se formigó autocompactable consultar annex 17 de la EHE-08..

4.7

Dosificació.

Per el que fa referència a la dosificació dels formigons, caldrà que es compleixin els següents
requeriments:
a)

Les quantitats dels materials, àrids i ciment es xifraran en pes i l’aigua en pes o bé volum, i
es cenyiran a les que es detallen en els plànols de projecte i a la memòria tècnica de
l'estructura. Qualsevol modificació d'aquests valors o de les característiques del material
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corresponents caldrà que sigui aprovada per la Direcció Facultativa, que podrà instruir els
assaigs que cregui convenients per tal de garantir la idoneïtat de les noves proporcions.
b)

En el cas de que s'alterés la dosificació abans esmentada caldrà constatar que la quantitat
mínima en pes de ciment per a metre cúbic de formigó endurit no serà menor dels límits
següents:



200 Kg/m3 en formigons en massa.



250 Kg/m3 en formigons armats, independentment de la quantitat d'armadura que tinguin.



275 Kg/m3 en formigons pretensats, independentment de la quantitat d'armadura que tinguin.



La màxima no sobrepassarà els 500 Kg/m3, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi
el contrari.

c)

Si s'estima convenient canviar el tipus d'àrid, la mida màxima o les proporcions d'aquest en
la barreja, caldrà que observi el mòdul granulomètric - àrea limitada per la corba que expressa
la relació obertura dels sedassos /tant per cent que passa, en pes, per cada sedàs -, l'eix
d'ordenades i la recta paralꞏlela al d’abcises que passa pel 100%, en paper semilogarítmicque es marca en els plànols. En el seu defecte, aquest valor serà de 5.20.

d)

En cas d'executar el formigó a peu d'obra, només es podra utilitzar per a usos no estructurals
(article 71.1 EHE-08), es dosificarà el pes dels àrids tenint en compte la humitat, modificant la
quantitat d'aigua de la barreja de cara a que el formigó mantingui la consistència desitjada.

e)

El temps d'amassat del formigó no serà mai inferior a 2 minuts.Per a formigons d’alta
resistència s’ncrementarà com a mínim en un 50% el temps d’amassat respecte a altres
formigons. L'ordre d'incorporació dels diferents components en la barreja serà el que a
continuació es detalla:



la meitat de la quantitat d'aigua.



el ciment i la sorra, simultàniament.



la grava i



la part restant d'aigua.

f)

A ser possible, es procurarà que la dosificació i l'amassat el realitzi sempre el mateix operari,
que serà competent i responsable, amb l'objecte d'aconseguir una homogeneïtat en l'execució
del formigó.

g)

Cada càrrega de formigó procedent de central formigonera aliena a l'obra anirà acompanyada
d’un full de subministrament, que estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa, en el
que hi figuraran les dades següents:



Certificat de dosificació Annex 22 EHE-08.



Certificat assajos que siguin d’aplicació dels contemplats a l’Annex 22 EHE-08. Resistència a
compressió i profunditat de pentració d’aigua.



Nom del laboratori.



En cas de ser un laboratori públic, declaració de que el laboratori estigui acreditat conforme
UNE-EN ISO/IEC.



Data d’emissió del certificat.



Tipus de proveta utilitzada en l’assaig a ruptura o compressió.
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Documentació corresponent al marcatge CE.



En el seu cas, declaració distintiu de qualitat oficial.

4.8

Formigó endurit.

Un cop endurit, el formigó caldrà que compleixi els requeriments que es detallen a continuació:
a)

Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de l'obra de formigó armat fonaments i elements estructurals pròpiament dits- tindran la resistència característica que
queda establerta en la memòria i plànols de projecte. En el seu defecte, aquesta no serà
inferior a 25.0 N/mm2., i serà sempre compatible amb l’ambient definit en la memòria. Els
constituents d'elements realitzats amb formigó en massa tindran una resistència característica
de, al menys, 20.0 N/mm2, a no ser que la Direcció Facultativa estableixi alguna altre condició
al respecte.

b)

Els formigons, un cop fraguats, presentaran textures exemptes de coqueres i de zones en les
que s'apreciï la pèrdua de la pasta aglomerant.
L'acabat de les superfícies vistes no presentarà deficiències per falta d'homogeneïtat en la
massa de formigó, ni taques produïdes pels líquids desencofrants o fluorescències. En
aquests casos es seguirà fil parranda els plànols d’especejament dels encofrats; cas de no
existir, es solꞏlicitaran a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació.

c)

La Direcció Facultativa pot instruir la realització de proves de formigonat per tal de garantir un
acabat adient a els requeriments de projecte, o per certificar la durabilitat de qualsevol dels
elements formigonats.

4.9

Armadures.

Les prescripcions específiques per la definició de l'acer a disposar en l'interior de la massa de
formigó, amb l'objectiu de constituir el formigó armat i tant mateix les seccions compostes de perfils
laminats i formigó, es detallen a continuació:
a)

L'armament del formigó podrà estar constituït per barres d'acer corrugat soldable, filferro
d’acer corrugat o grafiat soldable, filferros llisos d’acer soldable i/o per perfils metàlꞏlics d'acer
laminat. Les característiques dels materials que constitueixen a els tres primers - barres
corrugades, malles electrosoldades i filferros llisos - es detallen en els següents apartats; les
característiques dels tercers - perfils laminats- queden reflectides en el Plec de Condicions
per l'execució i posta en obra de l'Estructura Metàlꞏlica.

b)

No és permesa en general la utilització de barres llises per l'armat de les peces de formigó, ni
en el cas dels ancoratges i unions de peces de l'estructura metàlꞏlica. Només podran utilitzarse com a elements de connexió d’armadures bàsiques en gelosia.

c)

La secció equivalent de les barres corrugades - relació entre el pes en grams i la longitud de
la barra en centímetres, multiplicada per el factor 7.85- no experimentarà oscilꞏlacions inferiors
al 95,5% de la secció nominal de la barra.

d)

Les barres d'acer corrugat tindran perfectament visibles les marques d’identificació de llur límit
elàstic i tipus d'acer.

e)

Les malles portaran una etiqueta en la que hi figuri la marca del fabricant i la designació de la
malla, d'acord amb la nomenclatura que estableix la normativa vigent EHE-08, en el article
33.1.1
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f)

El tipus d'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó quedarà determinat
en els documents de projecte. En el seu defecte caldrà utilitzar-ne un del tipus B-500S, de
límit elàstic no inferior a 500.0 N/mm2. La Direcció Facultativa podrà modificar, però, aquesta
condició sempre que ho consideri oportú.
Les característiques mecàniques mínimes s'adequaran a la taula 32.2.a de l'article 32 de
l’EHE.
El tipus d'acer utilitzat en els cordons de les armadures actives quedarà determinat en els
plànols. En el seu defecte s'utilitzarà acer Y1860, amb una càrrega unitària màxima fmax =
1.860 N/mm2.
Les característiques mecàniques mínimes s'adequaran a la taula 34.5.a, i 34.5b de l'article
32.5 de la EHE-08. En el cas que s'utilitzin filferros, les característiques mecàniques
s'adequaran a la taula 34.3a de l'article 34.3 de la EHE-08 .

g)

Determinats elements de formigó podran quedar reforçats per armadures d'acer galvanitzat.
En aquests casos, que s'indicaran convenientment en els documents de projecte, es
disposarà una protecció de galvanitzat de, al menys, 25 micres de metre, sempre i quan la
Direcció Facultativa no instrueixi el contrari.

4.10 Cintres, encofrats i motlles.
Els requeriments específics per a la recepció de les cintres, el encofrats i els motlles són els que es
detallen a continuació:
a)

Els elements d’encofrat mantindran la seva geometria i no presentaran abonyegadures,
trencaments ni fissures.

b)

Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat i els efectes del mètode
de compactació, sense presentar deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció
del formigó fresc i dels procediments utilitzats per realitzar llur compactació.

c)

Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material
aglomerant.

d)

Com a desencofrants tant sols estarà permesa la utilització de vernissos antiadherents,
compostos de silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la
Direcció Facultativa. Queda prohibida la utilització del gas-oil, la grassa corrent o productes
semblants, que podessin alterar l'aspecte i propietats mecàniques i de durabilitat dels
paraments de les peces de formigó.

e)

Els encofrats i motlles podran ser de fusta, tàblex, acer o bé teflon, sempre i quan els
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat.

f)

L’interior dels motlles han de quedar nets i sense residus en el seu interior.

g)

Manteniment en el seu cas de característiques que permetin textures específiques en el
formigó.

h)

El contractista queda obligat a aportar un document amb les característiques tècniques i
condicions d’utilització dels elements d’apuntalament. Concretament es justificarà la seguretat
així com el límit de deformacions abans i després del formigonat, s’adjuntarà plànol on es
defineixi la cimbra i els seus elements i s’entregarà també un plec de condicions que contindrà
les característiques que han de complir els perfils metàlꞏlics,tubs,grapes, etc. També
adjuntaran un escrit pel muntatge i desmuntatge.

4.11 Beines, ancoratges i accessoris.
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El tipus de beina quedarà definit en la documentació del projecte. Les més utilitzades seran les
beines obtingudes amb flexos metàlꞏlics corrugats enrotllats helicoidalment, beines de corrugat
plàstic, tubs metàlꞏlics rígids, tubs de polietilè d’alta densitat. En el seu defecte s'utilitzaran beines
corrugades metàlꞏliques o de polietilè d'alta densitat. Presentaran ressalts o corrugacions per a
augmentar la seva adherència al formigó i la seva rigidesa. En cas d'utilitzar un sistema de postesat
no adherent la beina podrà no ser corrugada, sempre sota l'aprovació de la Direcció Facultativa. Les
beines hauran de permetre la continuïtat suau del traçat del consducte, garantir la seva estanqueitat,
no superar els coeficients de fregament durant el tessat, complir les exigència d’adherència i no
causar agressió química al tendó
Hauran també de presentar una resistència suficient a l'aixafament per a evitar el seu abonyegament
durant l'execució, i hauran de suportar el contacte amb els vibradors, sense risc de perforació.
En cap cas hauran de permetre que penetri en el seu interior la beurada de morter o de ciment
durant el formigonat.
Els ancoratges i accessoris de les armadures actives de tipus postesat sempre seran d'acer. Aquests
no tindran cap tipus de recobriment de protecció, i estaran nets de fins i greixos, o qualsevol altra
substància que pugui resultar perjudicial per al formigó. Els sistemes d'ancoratges, acobladors o
altres accessoris seran totalment estancs i no permetran l'entrada de formigó, morter o beurada de
ciment a l'interior de la beina.
Els ancoratges hauran de ser capaços de retenir eficaçment els tendons i hauran de poder resisitir
una càrrega unitària i transmetre al formigó una càrrega almenys igual a la màxima que el tendó
pugui proporcionar.
Els accessoris hauran d’estar correctament dissenyats i elaborats per permetre un correcte segellat
dels mateixos i garantitzar la estanqueitat sota pressió nominal de injecció amb un coeficient de
seguretat
Es disposaran els tubs de purga necessaris per evitar l’oclusió d’aire en l’interior de les beines en el
procés d’injecció.

4.12 Productes d’injecció.
Amb la finalitat d'assegurar la protecció de les armadures actives contra la corrosió, en el cas de
tendons adherents allotjats en beines s'hauran d'emplenar aquestes utilitzant un producte d'injecció
adequat, aquests productes podran ser adherents o no.
Aquests productes estaran exempts de substàncies perjudicials, tals com clorurs, sulfats, nitrats,
etc. que suposin un perill per a les armadures, el propi material d'injecció o el formigó de la peça.
Aquests productes estaran constituïts per beurada o morter de ciment Portland CEM I., i compliran
els requisits expressats en l'article 35.4.2.2 i els components compliran l’article 35.4.2.1 de la EHE08.
Podran utilitzar-se altres productes adherents si són aprovats per la Direcció facultativa sempre i
quan compleixin els requisits 35.4.2.2 i es comprovi que no afectin a la passivitat de l’acer.

5

Execució.

5.1

Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de formigó. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:
a)

Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en
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perfecte estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques
contigües a l'obra.
b)

Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produït per efecte de l'execució dels elements de formigó.

c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora
de servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució
més convenient.

d)

Hauran d’efectuar-se els entibaments necessaris per a garantir la seguretat de les operacions
i la bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal
efecte per la Direcció Facultativa.

e)

El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
oportuns per a realitzar l'obra. S’inclouen en aquest concepte els sistemes d'extracció i
eliminació de les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic
com per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instalꞏlació dels punts de llum i connexió
a les xarxes elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui.

f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de formigó, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant,
expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que
l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

g)

El Contractista s'assegurarà que l’emmagatzematge de material sobre els elements ja
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el seu disseny.
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es
consultarà a la Direcció Facultativa per que determini la viabilitat de la solució.

h)

Les operacions de tesat en armadures pre o postesades es realitzaran en l'ordre i manera
que consti en els plànols. En general es realitzaran gradualment, de manera repartida en
l'element de tesat. En el cas de no trobar-se detallat tal procés en els plànols, es consultarà
aquest a la Direcció Facultativa.
S'utilitzarà l'equip de tesat recomanat pel fabricant. Es comprovarà l'estat de l'equip, així com
les hores d'ús i la data de l'últim calibratge del manòmetre de la central de tesat. Aquests
elements compliran allò establert en l'article 93 de la instrucció EHE.
Durant l'execució del programa de tesat es tindrà especial cura amb les especificacions de
Seguretat i Salut del corresponent pla.

5.2

Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de formigó tindran com a punt de partida les
relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a)

La senyalització del replanteig dels fonaments es realitzarà amb mitjans perdurables,
replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades
anteriorment. Serà aconsellable situar els contorns i els eixos dels elements estructurals a
executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet sobre la capa de formigó de neteja,
pel cas dels fonaments o sobre els encofrats, en la resta.

b)

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de
replanteig que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o
documents de projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció
Facultativa, perquè es manifesti donant prioritat a un o l'altre. De no fer-ho així, no podrà
argumentar error en el projecte, en el supòsit de haver optat per la solució incorrecta.
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c)

Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es
modificaran per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element
més endavant, sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar
llur posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.

d)

Es comprovaran els eixos dels elements, cotes i la geometria de les seccions presentin les
posicions i magnituts de desviacions respecte al projecte són conforme a les toleràncies
indicades en l’Annex 11 de l’EHE-08 pels coeficients de seguretat dels materials adoptats en
el càlcul d’estructures.

5.3

Posta en obra del formigó. Prescripcions generals.

El Contractista haurà de vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general,
referents a la posta en obra del formigó. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter
més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats.
Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes:
a)

Sota cap concepte estarà permesa la posta en obra de masses de formigó que acusin un
principi de fraguat. Tampoc s'acceptarà aquest formigó encara que se li afegeixi aigua.

b)

És permesa la colꞏlocació del formigó mitjançant llur abocat directe des de cubilot o element
semblant, mitjançant bomba, per injecció o be gunitat.

c)

En l'abocament i colꞏlocació de les masses de formigó, inclús quan aquestes operacions es
realitzin de forma contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les mesures
oportunes per evitar la segregació dels àrids. En referència a això, estarà prohibit formigonar
elements de forma que la caiguda lliure del formigó superi els 2.0 metres d'alçada.

d)

No es colꞏlocaran a obra tongades de formigó de gruixos superiors als que es puguin
compactar correctament amb els mitjans disponibles i previstos per fer-ho.

e)

No es procedirà al formigonat de l'element que correspongui fins que la Direcció Facultativa
no hagi donat el seu vist i plau respecte a la colꞏlocació d'armadures, distàncies d'aquestes
als paraments, estat de les superfícies que han de rebre al nou formigó, solapaments, etc.

f)

El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat
conjuntament pel Contractista i la Direcció Facultativa.

g)

La compactació de la massa, feta amb els mitjans que ja han quedat definits en el subapartat
4.6, punt e), es farà amb la intenció d'eliminar els buits i de que s'obtingui un perfecte tancat
de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. La compactació haurà fer-se fins que
s'iniciï el flux de la pasta aglomerant a la superfície de l'element i deixi sortir l’aire.
Els aparells mecànics utilitzats per a vibrar la massa de formigó seran interiors, de freqüències
superiors a els 6000 cicles per minut. La forma de compactar en aquests casos serà
submergint ràpida i profundament l'aparell dins de la massa, retirant-lo lentament i a velocitat
constant. Si es formigona per tongades, el vibrador caldrà que penetri a l'interior de la capa
de formigó anterior. En els vibrats de superfície, l’espessor de la capa després de compactar
no serà major de 20cm.
La utilizació de vibradors de motlle serà objecte d’estudi per tal de que la vibració transmesa
a través de l’encofrat sigui la correcta per a una correcta compactació

h)

Les juntes de formigonat, de no estar especificades en els documents de projecte, les fixarà
la Direcció Facultativa. Podran diferenciar-se dos tipus de juntes: el primer l'integraran les
executades mitjançant l'ajuda d’encofrats provisionals i el segon deixant que el formigó adopti
per sí sol una pendent del ordre dels 45º. La Direcció Facultativa podrà adoptar qualsevol de
les dues solucions per a realitzar aquestes juntes.
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Abans d’abocar la nova massa de formigó, en qualsevol dels casos anteriors, caldrà, en
primer lloc, netejar la superfície del formigó amb raspall de pues d'acer, xorrejat de sorra o
qualsevol altre procediment que, a més d'eliminar la polsina i el morter existents, deixi a la
vista l'àrid; en segon, aplicar sobre la junta una resina epoxi com a màxim 30 minuts abans
de procedir al formigonat de la segona tongada de formigó. En les especificacions particulars
dels elements estructurals es concreten els detalls a tenir en compte en cada cas.
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert
els efectes de les gelades. En aquests casos caldrà eliminar les parts danyades, prèvia
comunicació a la Direcció Facultativa.
i)

Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les superfícies a on el
formigó s’hagi d’abocar, tenint cura que les barres d'acer no tinguin adherències de fang, òxid
o qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada
armadura.

j)

Se suspendran les tasques de formigonat sempre que hi hagi la previsió de que en les 48
hores posteriors al formigonat puguin baixar les temperatures per sota dels zero graus
centígrads.
Si fos precís formigonar en aquestes condicions climàtiques, s'adoptaran les mesures
oportunes per a garantir que, durant el fraguat i primer enduriment del formigó, no es
produeixin alteracions locals ni globals en els elements corresponents, ni mermes
permanents de resistència del material per efecte de la gelada.

k)

La temperatura de la massa del formigó en el instant de abocar-la no serà inferior a els 5
graus centígrads i la dels elements que la tenen que rebre no serà inferior a els 0 graus.

l)

Podran utilitzar-se additius anticongelants, accelaradors de fraguat o enduriment prèvia
autorització expressa de la Direcció Facultativa. Pot escalfar-se l'aigua d'amassat fins un
màxim de 40 graus centígrads i escalfar els àrids fins a la mateixa temperatura. S’ha de vigilar
que no continguin elements com ara ions clorur que puguin malmetre les armadures.

m)

Si, per contra, cal formigonar amb temperatures ambient altes, es vetllarà perquè no es
produeixi l'evaporació de l'aigua d'amassat, en especial durant el transport. En aquestes
situacions de calors excessives es protegiran els encofrats i els elements que estiguin
exposats directament al sol i que, a la vegada, hagin de rebre al formigó.
Per sobre d'una temperatura ambient de 40 graus centígrads o amb un vent excessiu, es
suspendrà el formigonat, a no ser que s'adoptin mesures especials que hauran de ser
acordades per la Direcció Facultativa.

n)

Durant el fraguat i primeres edats del formigó, s'assegurarà que llur humitat es mantingui,
adoptant les mesures adequades. Aquestes mesures es perllongaran en funció del tipus i
classe de ciment, de la temperatura i del grau d’humitat de l’ambient i serà fixat per la Direcció
Facultativa en cada cas. Aquest manteniment de la humitat es podrà fer regant els encofrats
i paraments de la peça en qüestió, sense que es produeixi un rentat del àrid, o be utilitzant
productes que mantinguin aquest grau d´ humitat, que haurà aprovar la Direcció Facultativa.
L’aigua utilitzada pel curat del formigó haurà de complir amb les condicions de l’article 27 de
la EHE-08. El manteniment de la humitat també es podrà aconseguir recobrint el formigó amb
elements plàstics o filmògens.

o)

Les dimensions de les fissures per retracció del formigó en el procés de fraguat no seran
superiors a les que prescriu la normativa vigent, en correspondència amb el grau d'agressivitat
de l'ambient a on l'element s'ubiqui, o les condicions que estableixi la Direcció Facultativa.

p)

El començament de la descàrrega del formigó des de l’equip d’amassat del subministrador,
en el lloc de fabricació, marca l’inici del temps de lliurament i recepció del formigó, que es
perllongarà fins finalitzar la descàrrega d’aquest.

q)

Resta expressament prohibida l’addició en el formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original de la massa fresca. No obstant, si

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Formigó

15/31

Exp. E8157
l’assentament en el con d’Abrams és menor que l’especificat, el subministrador podrà afegir
additiu fluïdificant per augmentar-lo fins assolir la consistència prescrita, sense que aquesta
sobrepassi les toleràncies indicades per l’EHE. Per aquest menester l’element de transport
(camió formigonera) estarà equipat amb el corresponent equip dosificador d’additiu i capacitat
per reamassar el formigó fins dispersar totalment l’additiu afegit. El temps de reamassat serà
de, al menys, 1 min/m3, sense ésser mai inferior a 5 min.

5.4 Posta en obra del formigó armat i pretensat. Prescripcions generals respecte a
les armadures.
El Contractista haurà de vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general,
referents a la posta en obra del formigó armat. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de
caràcter més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant, en altres subapartats.
Aquestes condicions generals es detallen tot seguit:
a)

Els elements hauran de complir amb el que s’estableix al capítol 4 de la EHE.

b)

Les armadures, beines i tendons es colꞏlocaran a obra nets i exents d'òxid no adherent,
pintura, grassa o qualsevol altre substància perjudicial. Es disposaran lligades entre sí i
falcades convenientment, de manera que no puguin moure’s en el procés de formigonat,
garantint, a més, que quedaran perfectament envoltades de formigó, sense deixar coqueres.
Les beines, en particular, s’hauran de subjectar de manera que les distàncies entre els punts
de recolzament assegurin el compliment de les toleràncies de regularitat de traçat que
s’indiquen al present plec. Les subjeccions de les beines han d’impedir el seu moviment a
l’hora de formigonar i vibrar, però no es permet fer ús de la soldadura per aconseguir-ho

c)

Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un
mateix element estructural, així com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que la
Direcció Facultativa ho contradigui per escrit.

d)

Les armadures s'ajustaran a els documents de projecte, especialment en la llargada, posició
relativa, diàmetre, longituds de solape i ancoratge i doblegat de patilles d'ancoratge.

e)

El doblegat d'armadures es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat moderada.
Està prohibit el redreçament de colzes.
Els radis de doblegament de les armadures es dimensionaran d'acord amb el criteris que
estableix la norma EHE, en el seu article 6.9.3.4.
La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assaigs amb líquids penetrants, per tal
de determinar l'aparició de fissures en el procés de doblegat.

f)

L'ancoratge d'armadures es farà preferentment, i sempre que sigui possible, per perllongació
recta, podent-les fer també per patilles o per soldadura, en aquest ordre de preferència.
Les longituds d'ancoratge a considerar seran les que s’especifiquen a la taula 1.

Diàmetre
de la barra
(mm.)

HA-25

HA-30

HA-35

Longitud d’ancoratge
(cm.)

Longitud
d’ancoratge (cm.)

Longitud d’ancoratge
(cm.)

Posició I

Posició II

Posició I

Posició II

Posició I

Posició II

6

15

25

15

25

15

25

8

20

30

20

30

20

30
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10

25

40

25

40

25

40

12

30

45

30

45

30

45

16

40

60

40

60

40

60

20

60

85

55

75

50

75

25

95

135

85

115

75

110

32

155

220

140

190

125

175

Taula 1: Longituds d’ancoratge de barres corrugades tipus B-500S

Si l'ancoratge es fa amb l'ajuda de patilles, les longituds anteriors es podran reduir a un 70%
en el cas de barres treballant a tracció
g)

L’empalmament d'armadures es podrà fer per maneguets roscats, per solapament o per
soldadura, amb aquest ordre de preferència. Les longituds de solapament de les barres que
treballin a tracció ( article 69.4.1 EHE-08) seran del doble de les establertes en la taula de
longituds d'ancoratge anterior; les separacions de les barres empalmades no serà superior a
4 ni inferior a 1 de la barra de major diàmetre. En cas de que es vulgui fer ús de maneguets
tensors, s’haurà de mirar que aquests posseeixin una resistència mínima a la menor de les
barres
Si l’empalmament es realitza per soldadura, podrà fer-se mitjançant soldadura a topall sempre
que la diferència de diàmetres sigui inferior a 3mm, o per soldeig del solapament. En el primer
cas, serà preceptiu el control per a raigs X de cada unió soldada, exigint-se una qualificació
mínima de 2; en el segon cas, la unió, es farà amb cordons de longitud 5 vegades el diàmetre
de la barra, cada 10 cm.., a banda i banda dels rodons. El coll d'aquests cordons, serà de la
meitat del diàmetre de la barra i la quantitat de parelles de cordons es relaciona en la taula 2.
No es podran empalmar per soldadura de solapament barres de diàmetre superior a 32 mm. Si
es volen fer empalmes amb diàmetres superiors a 32mm usarem maneguets tensors.

Diàmetre de la barra

Nombre de parelles

(mm)

de cordons

12

1

14

1

16

1

20

1

25

2

Taula 2: Nombre de cordons de soldadura en unions de barres amb soldadures de l’empalmament.

h)

Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor
més restrictiu del següents.



Dos centímetres.



El diàmetre de la barra més gran.



1.25 vegades de la mida màxima de l'àrid.
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i)

En referència als recubriments o distàncies mínimes de les armadures als paraments, es fixen
les que estableix la norma EHE, en el article 37, apartat 2.4, en funció de la classe d’exposició
que determina l’article 8.2 de l’EHE. Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció
Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas.

j)

Cas que, per alguna raó (durabilitat, protecció en front a incendis, utilització de grups de
barres, etc.) l’armament principal presentés un recubriment superior als 50 mm, es disposarà
una armadura de repartiment (engraellat) al bell mig del gruix del recubriment a la zona de
tracció, amb una quantia geomètrica del 5 per mil de l’àrea de recubriment en el cas de barres
de diàmetre igual o inferior a 32 mm i del 10 per mil per a barres superiors a aquell diàmetre,
fins i tot en els casos que els plànols no ho expressin.

k)

Es garantirà, mitjançant la disposició de separadors i calçadors, la posició prevista de
l’armadura. En atenció a això i al compliment de l’article 37.2.5 de l’EHE, caldrà que aquests
restin constituïts per materials resistents a l’alcalinitat del formigó i no indueixi la corrosió a les
armadures. Solament s’admetran separadors conformats amb morter, formigó, plàstic rígid o
material similar i que hagin estat concebuts per a la tasca. Es prohibeix l’ús de fusta, ceràmica
i qualsevol tipus de material residual de construcció, encara que sigui formigó; si han de
quedar vistos es prohibeix que siguin metàlꞏlics.
Els separadors es disposaran amb una cadència que no superarà els valors que estableix la
taula 3.
Element

Distància màxima

Elements
superficials Graella inferior
horitzontals (lloses, forjats,
Graella superior
sabates, etc.)

50  o 100 cm.

Murs

50  o 100 cm.

Cada graella

50  o 100 cm.

Separació entre graelles

100 cm.

Bigues

100 cm.

Suports

100  o 200 cm.

Taula 3: Cadència per la disposició de separadors

l)

Tota armadura incident perpendicularment contra un parament exterior de la peça a
formigonar disposarà de la corresponent patilla d’ancoratge, encara que l’armadura pugui
semblar que teòricament no treballa, fins i tot en els casos que no s’expliciti en els plànols.
Les patilles d’ancoratge seran, com a mínim, de 20 cm. de longitud o el 70% del cantell de la
peça que ferralli.

m)

La posició dels ancoratges de les armadures actives serà l'especificada en projecte. Es tindrà
especial cura a mantenir l'alineació definida en el projecte de l'eix de l'armadura activa en la
zona d'ancoratge, i les prescripcions de l'article 70 de la instrucció EHE-08.
El replanteig dels tendons serà el definit en projecte. A falta d’indicacions específiques, en els
plànols de projecte es defineix la posició de l'eix de les armadures actives. Per a la seva
colꞏlocació en obra es tindrà en compte el tamany de la beina, i el possible assentament dels
cordons dintre de la beina en els punts alts.
Els accessoris de les armadures actives com els acobladors, entroncaments, purgues, etc, es
colꞏlocaran seguint les indicacions del fabricant, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa.
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5.5 Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els
motlles.
En l'execució de les cintres, els encofrats i els motlles caldrà observar les prescripcions generals
que a continuació es detallen:
a)

Amb l'objectiu de complir els requeriments relatius a la neteja de les superfícies i encofrats
que tenen que rebre el formigó, es disposaran elements dels mateixos practicables, per a
poder-la fer efectiva.

b)

Els encofrats hauran permetre la retracció lliure del formigó en el procés del fraguat.

c)

Els productes desencofrants no deixaran rastre en les superfícies dels elements de formigó
ni regalimaran per les superfícies de l’encofrat. Per altre banda, no impediran o seran
incompatibles amb una ulterior aplicació dels revestiments o la execució d'una possible junta
de formigonat.

d)

Els diferents elements que constitueixen els motlles i/o els encofrats, així com els
estintolaments i les cintres, es retiraran sense produir sotragades i cops contra l'estructura,
disposant, si els elements són de certa importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú,
gats hidràulics, falques o altres mecanismes amortidors. Les operacions de desencofrat no
es portaran a terme fins que l'element en qüestió no garanteixi la capacitat portant necessària
i s'acreditin unes deformacions acceptables. La Direcció Facultativa podrà instruir la
realització dels assaigs corresponents per tal de poder fixar el moment del desencofrat dels
diferents elements.

e)

Els elements d’encofrat i/o apuntalament, un cop colꞏlocats a obra, seran autoestables. El
Contractista quedarà obligat a comunicar a la Direcció Facultativa per escrit el tipus i
característiques dels elements d'apuntalament que utilitzi, especialment en el formigonat de
lloses massisses i sempre que les alçades de l'encofrat sobrepassin els tres metres.

f)

Les toleràncies de l’encofrat, en quan al replanteig, dimensions, planeïtat i plomat seran les
que es dedueixin de la norma corresponent del element a formigonar, sense que la variació
en suports i jàsseres pugi ésser superior a els 5 mm. per a moviments locals, ni menors que
la milꞏlèsima de la llum pel conjunt.

g)

Quan es disposin elements per atirantar o separadors per fixar la posició dels motlles, caldrà
que abans s'hagin estudiat els procediments per a treure’ls o la forma de dissimular-los en
obra.

h)

No s'ompliran les coqueres o defectes que s'apreciïn en el formigó al desencofrar sense
autorització prèvia de la Direcció Facultativa.

i)

Quan el temps transcorregut entre l'execució de l’encofrat i el formigonat sigui superior a
quinze dies, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell abans del formigonat.

j)

Si els encofrats són de fusta o d’algun altre material absorbent de l’humitat, just abans de
formigonar caldrà regar perfectament la superfície que ha de rebre el formigó, de cara a evitar
que aquella absorbeixi l’aigua d’amassat.

5.6

Reparacions.

Quan s'executi erròniament algun element constructiu o be, per qualsevol causa, quan un element
quedi malmès a conseqüència d'un accident o manipulació indeguda d'algun utillatge, es procedirà
a la seva reparació fins que compleixi els requisits que estableix el projecte, observant els següents
punts:
a)

Quan es detecti qualsevol tipus d'anomalia en l'execució o en la conservació durant el període
d'obra d'un determinat element de formigó armat, es comunicarà inmediatament a la Direcció
Facultativa, aportant una descripció escrita i un croquis de la mateixa.
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b)

En cas de que es produïssin coqueres, oclusions o s'apreciés una segregació dels àrids d'una
determinada massa de formigó, es procedirà al sanejament de les capes de formigó no
satisfactori, fins trobar una superfície del mateix que compleixi les característiques resistents,
d'aspecte i demés connotacions descrites en el present Plec de Condicions. Llavors, s'aplicarà
sobre dita superfície un pont d'unió a base de resina epoxi, observant estrictament les
condicions de preparació i aplicació que estipuli el fabricant, i es reomplirà amb un morter de
reparació com a mínim de les mateixes característiques mecàniques que el que constitueix la
massa referida.
En cas que l'element ja hagi entrat en càrrega o que la quantitat de formigó a incorporar sigui
superior al 5% del que constitueix una secció que contingui per la part malmesa, com a
material de reblert es disposarà morter d'alta resistència.

c)

En el cas que, per una manca de suficients elements separadors, moviment de l'encofrat o
altre circumstància, restin armadures a la vista o amb recobriments inferiors als previstos en
projecte, es procedirà a disposar algun mecanisme o solució que garanteixi el mateix grau de
protecció que el previst.
Per això, el Contractista escollirà un dels procediments constructius que s'especifiquen a
continuació, el qual serà aprovat explícitament per la Direcció Facultativa. Els esmentats
procediments són els següents:
Aplicació de pintura protectora: S'aplicarà en tota la zona on no es satisfaci el recobriment
previst en projecte. El procés constructiu consistirà en una neteja amb aigua a pressió o
sorrejat de sorra del parament de formigó on calgui aplicar la pintura i l'aplicació d'aquesta
segons les condicions que especifiqui el seu fabricant.
Redreçament de les armadures: Es realitzarà en tota la zona on no es satisfaci el recobriment
previst en projecte. El procés constructiu consistirà en el repicat del formigó per a deixar
l'armadura exempta, el redreçat de l'armadura observant les condicions de doblegament de
barres que estableix la norma EHE i la incorporació de formigó o morter reparador per a
reconstituir la geometria prevista de l'element. Aquesta última tasca es farà aplicant sobre la
superfície de formigó de la zona repicada un pont d'unió a base de resina epoxi, observant
estrictament les condicions de preparació i aplicació que estipuli el fabricant, i es formigonarà
amb un formigó de les mateixes característiques que el que constitueix l'element.
Si l'element a reparar ja hagués entrat en càrrega o la quantitat de formigó a incorporar os
superior al 5% del que constitueix una secció que contingui la part repicada, com a material
de reblert es disposarà morter d'alta resistència.
Regruix de morter: Es realitzarà en tota la zona on no es satisfaci el recobriment previst en
projecte. El procés constructiu consistirà en netejar la totalitat de la superfície que ha de rebre
el morter mitjançant un sorrejat de sorra, l'aplicació d'un pont d'unió a base de resina epoxi i
l'estesa de un gruix de morter reparador no inferior a un centímetre.

d)

Quan es detecti una falla en el plom, una desviació o una alteració de les dimensions dels
elements de formigó armat, sempre i quan satisfacin les condicions de tolerància
especificades més endavant, es procedirà a repicar o suplementar la peça fins que assoleixi
les condicions geomètriques que especifiqui la Direcció Facultativa o estableixi el projecte.
En el cas de que calgui repicar, caldrà fer-ho un centímetre en escreix, de manera que es
pugui aplicar sobre el parament tractat el procés constructiu descrit pel cas de la reparació de
recobriments mitjançant la tècnica del regruix de morter, descrit a l'apartat b) anterior; quan
es tracti de suplementar, s'aplicarà també aquest mateix procediment, sense necessitat de
repicar el parament que rebrà el morter.

e)

Quan un element quedi afectat per un accident o altre situació que el danyi perceptiblement,
caldrà reparar-lo d'acord amb els procediments abans descrits, o consultar a la Direcció
Facultativa la forma més adient de fer-ho per tipus d'element i agressió esdevinguts.
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5.7

Elements de fonamentació.

Per l'execució dels elements de la fonamentació caldrà consultar el Plec de Condicions per
l'Execució de la Fonamentació, en els apartats a on es detallen les condicions específiques de cada
element.

5.8

Murs de càrrega i pantalles

Per a l'execució dels murs de càrrega o pantalles de formigó armat, excloent els murs que són de
contenció, es prendran de base, a més de les especificacions generals, les quals es detallen a
continuació, de caràcter més particular.
a)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els murs, tant verticals com
horitzontals, que s'avindran a el que estableixin els documents de projecte o, en el seu
defecte, al que consideri la Direcció Facultativa.
Quan es tracti de la introducció de juntes horitzontals, caldrà netejar la superfície del formigó
abocat en la primera tongada amb un raspall de pues d'acer fins deixar vist l'àrid, per
assegurar la continuïtat del formigó

b)

L’empalmament de les armadures de dos murs consecutius en alçada s'executarà per
prolongació recte, excepte en els murs de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment
per solapar llur armadura amb la del forjat o jàsseres que suportin; l'empalmament
d'armadures en sentit horitzontal sempre es farà per prolongació recte, tret d'indicació
contraria en els plànols.
Les longituds de solapament de les armadures dels murs, tret d'indicació contraria en els
plànols o de la Direcció Facultativa, seran les que es detallen a la taula 3 de l’apartat 1.5.4.

c)

Quan es produeix un canvi de secció transversal del mur, contat en sentit vertical, superior a
5 cm, caldrà doblegar les armadures del mur inferior com si es tractés d'un mur d'última planta
i encastar-hi, amb les longituds d'ancoratge que corresponguin, les barres d'armat del mur de
la planta següent.

d)

L'armadura dels murs o pantalles consistirà en un engraellat ortogonal a dues cares, rematat
amb uns congrenys per l'interior del mur i per tot el perímetre, inclosos, en aquest últim, els
dels forats i perforacions, de diàmetre de les barres longitudinals i transversals segons els
plànols. Podrà afegir-se un armament de reforç que es colꞏlocarà en el mateix pla que el dels
engraellats, formant, en total, dues capes d'armadura a cada banda de mur (veure condicions
específiques per l'armat de les lloses, apartat 1.5.7, punt d).

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

f)

En el cas d’un mur de formigó no exposat directament al vent no quedarà lliure
d'apuntalaments ni de trava en el període de construcció de l'edifici en una alçada del doble
de la prevista en projecte; si hi resta exposat, aquesta alçada no serà superior a la definitiva.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució dels murs són les que es detallen a continuació:



Desploms: 1/500 de l'alçada o 10 mm, la més restrictiva de les dues.



Replantejament: de corriments de l'eix: <= 25 mm
de dimensions:



± 10 mm

Alçada: El valor del recobriment de que suportin o 20 mm, la més restrictiva de les dues
armadures de l'element
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Variació de les dimensions transversals:
de cantell útil:

-10 mm
+20 mm

de dimensions exteriors:±20 mm

5.9

Toleràncies

Les toleràncies es troben particularitzades per a cada tipus d’element, es prendran les més
restrictives de les especificades en aquest plec o en l’annex 11 de la EHE-08.

6

Control.

El present Plec de Condicions contempla les consideracions per a portar a terme el nivell de control
requerit en el projecte, segons els termes que estableix l’EHE”. Aquest apartat complementa el Pla
de Control específic del projecte.
El Contractista està obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació.
La central de producció tindrà disponible i perfectament documentat un control de producció, que
complirà la normativa vigent.

6.1

Ciment.

La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves
que a continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o
Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes:
a)

Abans de començar l'obra i cada vegada que es modifiquin tan la forma, com l'empresa de
subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els
continguts de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques,
físiques i químiques que estableix la Norma RC-08 en el seu Annex, apartat 2on, són dins els
marges tolerables. Tanmateix, pels ciments de característiques especials, la campanya
d'assaigs es complementarà amb els precisos per a constatar que compleixen els
requeriments que s'especifiquen en l'apartat 3er de l'annex de la mateixa normativa.

b)

Quan el ciment faci més de un més que estigui envasat, ja sigui dins de sacs o a l'interior
d'una sitja, es realitzaran les proves necessàries per a determinar llur corba de fraguat i
resistències mecàniques a tres i set dies.
Cada tres mesos es realitzaran, com a mínim, els següents assaigs:



Pèrdua al foc.



Residu insoluble.



Principi i fi de fraguat.



Resistència a compressió.



Estabilitat de volum.
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c)

Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les proves
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini
el Pla de Control del Projecte.

6.2

Aigua.

La certificació de la idoneïtat de l'aigua d'amassat i curat dels formigons utilitzats a l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen:
a)

La direcció facultativa o el responsable de la recepció en el cas de les centrals formigoneres
realitzaran els corresponents assajos en un laboratori dels contemplats en l’apartat 78.2.2.1
que permeti el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE amb una periodicitat
semestral. L’aigua subministrada que sigui potable de la xarxa de subministre estarà exempta
d’assajos.

b)

Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les
proves abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.

c)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini
el pla de control del projecte.

6.3

Àrids.

La certificació de la idoneïtat dels àrids - sorres i graves -, utilitzats per a preparar els formigons de
l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats
de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s’ha fet referència es detallen en els següents termes:
a)

A excepció dels àrids d’autoconsum, els àrids hauran de disposar del marcatge CE amb un
sistema d’evaluació de conformitat 2+ i a la vegada hauran de complir amb l’article 28 de la
EHE.

b)

En el cas dels àrids d’autoconsum el constructor o en el seu cas el subministrador de formigó
haurà d’aportar un certificat d’assaig amb anitguitat inferior a 3 mesos realitzat per un
laboratori de control segons l’apartat 78.2.2.1 que demostri la conformitat de l’àrid segons les
especificacions dels projecte i l’article 28 d’aquesta instrucció amb un nivell d’exigència
equivalent per aquell exigit pels àrids amb marcatge CE de la Norma UNE EN 12620.

c)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de
subministrament del material, que es modifiqui llur ús o que estableixi la Direcció Facultativa,
es realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels àrids, per a
certificar que les seves condicions físico-mecàniques, de granulometria i coeficient de forma
s'adapten a les que estableix l’EHE en el seu article 28. Tanmateix, es controlarà cada mes
que la mida màxima de l'àrid compleix amb els requeriments de projecte.

d)

Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels
requeriments referits en el article 28 de l’EHE.

e)

Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en llur mida màxima, quan la mida
sigui superior a la mida establerta, o no arribi al 70% de la que es solꞏlicita en projecte.

f)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini
el Pla de Control del Projecte.

6.4

Additius.
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La certificació de la idoneïtat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de l'obra s’indicarà
mitjançant el marcatge CE, es comprovarà que la verificació documental dels valors declarats dels
documents que acompanyen el citat marcatge podran fer complir les especificacions contemplades
en el projecte i en l’article 29 de la EHE.
En el cas que els additius no disposin del marcatge CE per no estar inclosos en les normes
armonitzades el constructor o en el seu cas el subministrador de formigó haurà d’aportar un certificat
d’assaig amb antiguitat inferior a 6 mesos realitzat per un laboratori de control segons l’apartat
78.2.2.1 que demostri la conformitat de l’additiu segons les especificacions dels projecte i l’article 29
d’aquesta instrucció amb un nivell d’exigència equivalent per aquell exigit pels additius amb
marcatge CE de la Norma UNE EN 934-2.
Els assaigs a els que s'ha fet referència es detallen en els següents termes.
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament
del material, que es modifiqui l’ús o que així ho estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran
el assaigs necessaris o es solꞏlicitaran els Certificats de Garantia corresponents dels additius.

b)

Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assaigs previs del formigó, tal i com estableix
l'article 29é de l’EHE, amb els requeriments específics que es detallen més endavant en el
subapartat 1.6.6.1.-.

c)

Es comprovarà que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa
efectes secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó.

d)

Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes de l’additiu queda dins de les
toleràncies que estipuli el fabricant, i es comprovarà també que la marca i el tipus d'additiu no
es modifiquin.

e)

Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol
de les indicacions fetes anteriorment.

f)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini
el Pla de Control del Projecte.

6.5

Formigó fresc.

Els assajos de consistència del formigó fresc es relitzaran mitjançant el mètode de l’assentament,
segons UNE 12350-2 i es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
a)

Quan es fabriquin provetes per controlar la resistència.

b)

En totes les amassades que es colꞏloquin en obra amb un control indirecte de la resistència,
segons el que s’estableix en l’apartat 86.5.6

c)

Sempre que la direcció facultativa o el que s’estableix en el Plec de Condicions Particulars.

La especificació per a la consistència serà la recollida en l’article 31 apartat 5 de la EHE., en el Plec
de Condicions Particulars o en el seu cas la indicada per la Direcció d’Obra. Es considerarà conforme
quan els assentaments obtinguts en els assajos es trobin dins dels límits definits en la taula 86.5.2.1
de la EHE.

6.6

Formigó endurit.

El següent apartat fa referència a els controls a que s'han de sotmetre les patides de formigó ja
endurit, en el que, també, s'esmenten els criteris d'acceptació o rebuig d'aquestes partides.
Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació.
6.6.1

Assaigs previs.
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Es realitzaran per tal de comprovar la idoneïtat dels materials corresponents i les dosificacions a
utilitzar mitjançant la determinació de la resistència a compressió dels formigons fabricats al
laboratori i compliran segons el que s’indica en l’Annex 22 de la EHE.
6.6.2

Assaigs característics.

Es realitzaran per tal de comprovar la idoneïtat dels materials components, les dosificacions i les
instalꞏlacions que es volen utilitzar en la fabricació del formigó , en relació a la seva capacitat
mecànica i la seva durabilitat. Per tal de fer-ho es realitzaran assajos de resistència a compressió i
en el seu cas assajos de penetració d’aigua sota formigons fabricats en les mateixes condicions que
la central i amb els mateixos mitjans de transport amb els que es subministrarà a obra. Tots aquests
assajos compliran amb el que s’estableix a l’Annex 22 de la EHE.
6.6.3

Assaigs de control.

Corresponen als que s’han d’anar fent sistemàticament i en els termes que es detallarà més
endavant, a mida de que es vagi realitzant l'obra. Serviran, doncs, per conèixer quina es la
resistència dels formigons utilitzats per l'execució dels elements estructurals de l'edifici. El tipus de
control a realitzar serà segons la modalitat 3, d’acord amb el criteri de l’article 86 de l’EHE.
Pel control estadístic el formigó es dividirà en lots, prèviament a l’inici del subministrament, tal com
s’indica en la taula 86.5.4.1 de la EHE sempre i quan la direcció facultativa no ho contradigui. El
nombre de lots no serà inferior a 3.
Totes les amassades d’un lot provindran del mateix subminsitrador, tindran els mateixos materials i
tindran la mateixa dosificació nominal i no es barrejaran en columnes diferents de les de la taula
86.5.4.1 de la EHE.
Quan un lot estigui consituït per amassades de formigons en possessió de un distintiu oficalment
reconegut, podrà augmentar-se el tamany multiplicant els valors de la taula 86.5.4.1 per 5 o per dos
depenent del nivell de garantia pel qual s’ha efectuat el reconeixement sigui conforme a l’apartat 5.1
o apartat 6 de l’Annex 18 de la EHE-08. En els casos que s’amplia el tamany del lot el mínim de lots
seran 3 i no podran haver provingut d’amassades subministrades a obra amb un periode de temps
superior a 6 setmanes. En cas de produirse un incompliment amb el criteri explicitat, la direcció
facultativa no aplicarà l’augment de tamany mencionat pels següents sis lots, si aquests cumpleixen,
en el setè es podrà tornar al tamany original del lot. Si segueixen sense complir la resta de
subministraments es faran com si el formigó no posseís el distintiu de qualitat.
Abans de iniciar el subministrament de formigó la direcció facultativa posarà les condicions de criteri
d’acceptació del formigó. La conformitat del lot es comprovarà a partir dels valors mitjans dels
resultats obtinguts sobre dues provetes preses per cada una de les N amassades controlades
segons la taula 86.5.4.2 de la EHE. La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les
diferents amassades i quan el lot abarqui més d’una planta la direcció facultativa podrà optar per
dues decisions:
a)

Subdividir el lot en sublots als quals s’haurà d’aplicar de manera independent els criteris
d’acceptació

b)

Considerar el lot conjuntament, procurant que les amassades controlades corresponguin amb
els diferents origens i aplicant les diferents consideracions de control que corresponguin en el
cas més desfavorable

Un cop efectuats els assajos s’ordenaran els valors mitjans de les determinacions de resistència de
menor a major. Els criteris d’acceptació d’aquest control es definiran segons:
1) Formigons en possessió del distintiu de qualitat oficialment reconegut amb un nivell de
garantia conforme a l’apartat 5.1 de l’Annex 19 de la EHE
2) Formigons sense distintiu
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3) Formigons sense distintiu , fabricats de manera continua.

Per cada un dels casos s’acceptarà segons els criteris de la taula 86.5.4.3.a de la EHE-08.
Transitòriament i fins el 2010 podrà considerar-se el cas de formigons en possessió de un distintiu
de qualitat oficialment reconegut amb un nivell de garantia de l’apartat 6 de l’Annex 19 de la EHE08. En aquest cas el criteri d’acceptació serà la fórmula:

f ( x ) = x  1 .645   f ( ck )
Pel que fa a la comprovació de la resistència del formigó al 100% es realitzarà determinant-la en
totes les amassades sotmeses a control i calculant, a partir dels seus resultats el valor de la
resistència característica real segons la taula 39.1 EHE-08.
Per elements fabricats amb N amassades, el valor de la resistència característica real correspon a
la resistència de l’amassada que un cop ordenades les N determinacions de menor a major ocupa
el lloc n=0.05N arrodonint n per excés.
El criteri d’acceptació per aquesta modalitat serà que

f ( c , real )  f ( ck )
6.7

Acer.

La conformitat de l’acer passiu quan aquest disposi del marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge
permeten complir l’article 32 de la EHE.
En cas de no disposar de marcatge CE hauran de ser conformes a la EHE i a la EN 10080. La
demostració d’aquesta conformitat, d’acord amb el que s’indica en l’article 88.5.2 i es podrà efectuar
mitjançant:
a)

La possessió d’un distintiu de qualitat amb reconeixement oficial en vigor, conforme el que
s’estableix en l’Annex 19 d’aquesta instrucció.

b)

La realització d’assajos de comprovació durant la recepció. En aquest cas, segons la qualtitat
d’acer subministrat que es diferenciarà entre menys i més de 300 Tones.
Per menys de 300 Tones dividirem el subminisitre en lots corresponents cada un a un mateix
subministrador, fabricant, dessignació de sèrie sent la quantitat màxima de 40 Tones.
Per cada lot s’agafaran dues provetes on se’ls comprovarà la secció equivalent compleixi amb
el que s’especifica, les condicions geomètriques segons els límits admissibles establerts en
el certificat específic de resistència segons article 32.2 EHE i es realitzarà l’assaig de doblegatdesdoblegat o el simple indicat a l’article 32.2 de la EHE. A més es comprovarà per almenys
una proveta de cada diàmetre el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant així com el límit elàstic,
la càrrega de ruptura, la relació entre ambdós, l’allargament de ruptura i l’allargament sota
càrrega màxima compleixin amb l’article 32 EHE.
Per més de 300 Tones es farà el mateix que en l’anterior cas però ampliant a 4 provetes la
comprovació de les característiques mecàniques o alternativament el subministrador podrà
facilitar un certificat de traçabilitat firmat per una persona física.

c)

En el cas d’estructures sotmeses a fatiga es presentarà un informe de l’apartat 38.10 amb una
antiguitat no superior a la d’un any i realitzat en un laboratori dels recollits a l’apartat 78.2.2.1
d’aquesta instrucció.

d)

En el cas d’estructures situades en zona sísimica es podrà demostrar mitjançant un informe
que compleixi l’article 32 amb una antiguitat no superior a la d’un any i realitzat en un laboratori
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dels recollits a l’apartat 78.2.2.1 de la EHE. Tot això, sempre i quan la Direcció Facultativa no
prengui una decisió contrària.

La conformitat de l’acer actiu quan aquest disposi del marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge
permeten complir l’article 34 de la EHE.
En cas de no disposar de marcatge CE hauran de ser conformes amb els següents punts:
a)

En cas que l’acer estigui en possessió de un distintiu de qualitat reconegudament oficial serà
suficient comprovar que aquest segueixi en vigor. A més hurà de seguir en vigor tant la
concessió del producte del distintiu de qualitat per part de l’organisme certificador com el
distintiu.

b)

En altres casos segons la quantitat d’acer subministrat, es diferenciarà entre menys i més de
100 Tones.

Per menys de 100 Tones dividirem el subminsitre en lots corresponents cada un a un mateix
subministrador, fabricant, dessignació de sèrie sent la quantitat màxima de 40 Tones.
Per cada lot s’agafaran dues provetes on se’ls comprovarà que la secció equivalent compleixi amb
el que s’especifica, les condicions geomètriques segons els límits admissibles establerts en el
certificat específic de resistència segons article 32.2 EHE i es realitzarà l’assaig de doblegatdesdoblegat o el simple indicat a l’article 32.2 de la EHE. A més es comprovarà per almenys una
proveta de cada diàmetre el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant així com el límit elàstic, la càrrega
de ruptura, la relació entre ambdós, l’allargament de ruptura i l’allargament sota càrrega màxima
compleixin amb l’article 32 EHE.
Per més de 100 tones el subministrador podrà facilitar un certificat de traçabilitat firmat per una
persona física. Es procedirà a la divisió en lots, corresponents en cada colada i fabricant. Per cada
lot s’agafaran dos provetes en les quals es comprovarà que la seva secció equivalent compleix amb
l’article 34 de la EHE. A més es determinaran com a mínim i almenys en dues ocasions durant la
realització de l’obra el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament sota càrrega màxima.

6.8

Control dels productes d'injecció

Cada partida d’unitats de productes de injecció haurà d’anar acompanyada d’un full de
subministrament on el seu contigut sigui conforme amb l’Annex 21 de la EHE. En cas que aquest
tingui el distintiu CE haurà de subministrar-ne a la Direcció Facultativa el procediment d’aplicació
amparat pel mateix.
La direcció facultativa podrà solicitar els resultats de control de producció dels additius empleats.

6.9

Execució.

El control sistemàtic l'efectuarà la Direcció Executiva supervisat per la Direcció Facultativa, o, en el
seu cas, qui aquesta designi, fent-ho sobre tots aquells elements que estimi oportuns, especialment
sobre els que es reflecteixen en les taules 92.4 i 92.5 de l’EHE, amb la freqüència i la intensitat que
es consideri oportú, en funció del nivell de control que s'estableixi en els documents de projecte.

7

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra del formigó armat les determina el Pla de
Seguretat i Salut del projecte, document que s'adjunta al present.
S'insisteix, però en els següents punts:
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a)

Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat homologats.

b)

S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.

c)

Se suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent,
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució de
murs i pilars o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució.
En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d)

Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos
es realitzarà una revisió total dels mateixos.

e)

Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran proveïts de
guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines.

f)

Les armadures es penjaran per realitzar llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades
i proveïdes de pestells de seguretat.

g)

Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del
contacte amb el mateix.

h)

Per la instalꞏlació d'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres,
vibradors, ets., es disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor
diferencial, segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” i la posta a terra.

i)

Quan la posta en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció
estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després
del formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident.

j)

Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament.

k)

Es tindrà especial cura en la colꞏlocació de les bobines de cordó per armadures actives, tant
per a evitar la caiguda o moviment de la bobina, com per a evitar el trencament de l'element
estructural sobre el que s’hi recolza, al tractar-se normalment d'elements de gran pes.

l)

Durant el desembalatge de l'armadura activa es tindrà precaució amb els extrems lliures dels
cordons, per a evitar cops de fuet quan aquests siguin alliberats. De la mateixa manera durant la
seva colꞏlocació sempre es controlarà la posició d'aquests, evitant que es moguin lliurement en
direccions no desitjades.

m)

Per iniciar la fase de tesat de l'armadura activa d'un cert element de l’estructura, es comprovarà
que no hagi personal damunt d'aquest ni per sota de l’apuntalament corresponent. Durant el tesat
es mantindrà el personal sempre al costat del gat de tesat, i mai ni darrere ni davant d'aquest en
la direcció del cordó.

8

Criteris d’amidament i abonament.

Els criteris d’amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de
formigó, es concreten en els següents punts:
a)

Els amidaments es referiran als plànols acceptats per les dues parts - Contractista i Direcció
Facultativa -, durant la fase de replanteig o, en el seu defecte, als plànols de Projecte.

b)

Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels
elements de formigó que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit
d'una mala execució; especialment es tindrà cura dels despreniments de terres en l'execució
de pous, murs i pantalles de contenció.

c)

L’amidament que es tindrà en compte i valorarà dels materials que fa referència el present
Plec de condicions -formigó, acer i encofrat- serà el teòric, admetent-se un increment en pes
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de l'acer en concepte de patilles d'ancoratge, solapaments de muntatge i elements auxiliars
d'armat que es concreta en les medicions adjuntes.

8.1

Formigó.

M3 de volum de formigó segons mides de projecte i amidat segons les especificacions de la D.T.
(Direcció Tècnica), amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la D.F (Direcció Facultativa).


Tractament de cura amb producte filmògen:



M2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.

Deducció de la superfície corresponent a forats:


Forats <=1.00 m2: no es dedueixen



Forats entre 1.00 i 2.00 m2: es dedueix el 50%



Forats > a 2.00 m2 es dedueix el 100%

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


Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.



Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.



Colꞏlocació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.



Preparació del suport i límit del formigonament.



Humectació del suport o encofrat, colꞏlocació del formigó amb cubilot, bomba de formigonar
o mitjans manuals, vigilància de l’encofrat durant el formigonament, vibrat del formigó,
formació de junts de construcció, dilatació i de formigonat, anivellació de l’acabat.



Acabat remolinat de la superfície amb mitjans manuals i/o mecànics.



Formació de pendents segons indicacions dels plànols de projecte.



Curat i protecció del formigó.



Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball.



Neteja de la zona de treball.

8.2

Armadures.

Kg de pes de les barres colꞏlocades segons mides de projecte, en funció del pes teòric de les
mateixes, amidat segons les especificacions de la D.T. (Direcció Tècnica), amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. (Direcció
Facultativa).
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l’acceptació expressa de la D.F
Malla electrosoldada: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri
inclou les pèrdues i increment de material corresponents a retalls, cavalcaments i empalmaments.
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La repercussió de minves, cavalcaments, diferencies pes teòric - pes real, patilles, etc. es contempla
en el preu unitari, mitjançant un increment del rendiment ( 1,05 kg de barra d’acer per kg. de barra
ferrallada.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:


Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball



Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.



Colꞏlocació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.



Neteja del fons dels encofrats.



Colꞏlocació dels separadors.



Tallat i doblegat de les armadures



Neteja dels empalmaments i armadures a colꞏlocar.



Muntatge a l’obra de les armadures i el seu lligament.



Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.



Colꞏlocació de les armadures de muntatge i separadors.



Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.



Colꞏlocació de tubs metàlꞏlics d’instalꞏlacions i soldadura de les armadures



Formació de junts i colꞏlocació dels materials necessaris.



Colꞏlocació de mecanismes i barres en paraments horitzontals i verticals per l’empalmament
amb altres elements estructurals.



Les armadures ancorades a elements de formigó existents inclouen també: perforació del
formigó, neteja del forat, injecció del adhesiu al forat i immobilització de l’armadura durant el
procés d’assecat de l’adhesiu.



Colꞏlocació de maneguets en els empalmaments de barres segons indicacions en plànols de
projecte.



Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.



Neteja de la zona de treball

8.3

Encofrats.

M2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
La superfície corresponent a forats interiors s´ ha de deduir de la superfície total d’acord amb els
criteris següents:


Forats d’1.00 m2 com a màxim: no es dedueixen.



Forats de més de 1,00 m2: es dedueix el 100%.

Als forats que no es dedueixen, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:


Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball



Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.



Colꞏlocació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.



Colꞏlocació de tubs metàlꞏlics d’instalꞏlacions



Muntatge i colꞏlocació de tots els element necessaris per l’encofrat d’elements verticals i
horitzontals.



Aplomat i anivellament de l’encofrat



Colꞏlocació dels llits de repartiment, sota l’apuntalament.



Encofrat de l’element i colꞏlocació dels mitjans d’apuntalament i auxiliars necessaris.



Replanteig i colꞏlocació de l’encofrat segons especejament indicat en plànols de detall o per
indicació de la D.F.



Replanteig del límit del formigonament.



Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat amb producte desencofrant.



Execució de passos d’instalꞏlacions necessaris.



Humectació de l’encofrat si és de fusta.



Formació de junts de construcció i dilatació i colꞏlocació dels materials necessaris.



Tapament dels junts irregulars de l’encofrat amb fusta.



Segellat de junts de taulers per evitar fuites de lletada.



Colꞏlocació de metxinals previstos en el projecte o per indicacions de la D.T.



Colꞏlocació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements.



Realització de motllures i goterons.



Colꞏlocació de matavius a criteri de la D.F.



Colꞏlocació de tubs de pvc per a protegir els tirants o barres diwidag.



Colꞏlocació i extracció dels tirants y segellat dels forats amb morter M 40 a.



Desencofrat i neteja dels materials d’encofrar.



Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.



Neteja de la zona de treball.
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PLEC DE CONDICIONS PER EL MOVIMENT DE TERRES
1

Objectius

Documentar els treballs relatius al moviment de terres de l'obra, d'acord amb la memòria tècnica i
els plànols de projecte.

2

Condicions de partida

2.1

Detall del terreny

Abans de procedir al moviment de terres, caldrà que el Contractista assabenti a la Direcció
Facultativa per mitjà d'un document escrit dels condicionants del solar, que es poden concretar en
els següents punts:
a)

Ubicació, envergadura i estat actual de les estructures existents de qualsevol tipus, que
puguin destorbar les feines del moviment de terres o bé les d'execució del projecte específic
al qual documenta aquest Plec de Condicions.

b)

Localització de les línies de serveis d'ús públic en la zona d'actuació, tant si es troben en
funcionament o no, detallant llur envergadura, per tal de que la Direcció Facultativa pugui
assabentar-se de la repercussió que pot representar la seva inutilització, i en el cas
corresponent, el seu enderroc.

c)

Constatació de la planimetria per mitjà del plànol topogràfic de la zona d'actuació, que caldrà
aixecar-lo en el seu defecte, comparant-la amb les dades de projecte, a fi de poder valorar i
quantificar certerament els treballs del moviment de terres.

d)

Realització d'un esquema suficientment detallat de la posició dels pous de reconeixement del
subsòl que s'hagin realitzat, detallant les característiques més representatives dels materials
travessats, així com les característiques de les possibles restes de l'edificació que s'hi
detectin.

e)

Realització d'un esquema en planta de la ubicació de la tanca protectora, on es faci constar
tipus i característiques més rellevants de la mateixa, així com de la posició que adoptaran les
casetes d'obra.

f)

Aportació d’esquemes amb perfils del terreny, amb referències clares a l’estat actual del
mateix i al que es pretén arribar, amb l’objecte de poder determinar de la forma més exacta
possible les quantitats de material a remoure.

2.2

Detall del subsòl

Adjunt als documents anteriors, caldrà que el Contractista manifesti conèixer els continguts de
l'Assaig Geotècnic, que figura com annex a la Memòria Tècnica de l'estructura.
El Contractista farà constar per escrit en documents posteriors, totes les divergències que observi
entre la realitat i l'estudi previ. En qualsevol cas, si aquestes divergències són notables, caldrà que
ho posi en coneixement de la Direcció Facultativa abans de prosseguir els treballs de rebaix, a fi de
que, de comú acord, es puguin acceptar les possibles repercussions econòmiques que comportés
tal eventualitat.

2.3

Coneixement del projecte
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Paralꞏlelament als punts anteriors, el Contractista haurà de certificar que coneix en la seva totalitat
els documents de projecte -plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, remetent a la Direcció
Facultativa un recull de tots aquells dubtes i objeccions que consideri oportuns, amb l'objectiu de
garantir una posta en obra del tot fidedigna.

2.4

Dades de les edificacions veïnes

La Direcció Facultativa es reserva el dret de demanar al Contractista que porti a terme un estudi de
l'estat en que es troben les edificacions veïnes, posicionant sobre plànol o bé documentant amb
fotografies les possibles esquerdes i patologies que puguin tenir. Caldrà, en aquests casos, que el
Contractista demani aquells permisos a l'Autoritat que correspongui, per a realitzar aquesta tasca
de forma prou rigorosa.
Cas que, per alguna circumstància, aquest document fos necessari, el Contractista el redactarà al
seu càrrec de forma immediata, el qual haurà de sotmetre a la revisió de la Direcció Facultativa.

2.5

Planning d'obra i procés constructiu

El Contractista haurà de facilitar a la Direcció Facultativa un document per escrit, on faci constar els
procediments constructius que pensa utilitzar durant tot el temps que sigui necessari per a realitzar
l'obra, atenent-se a les següents consideracions:
a)

Possibilitat d'adoptar, en les feines del moviment de terres, l'organització que jutgi més
convenient, utilitzant els procediments que cregui més oportuns, acceptant, en aquests casos,
la responsabilitat total respecte a tot allò que es pugui derivar de la falta de precaució en la
realització de les obres.

b)

Opció d'expressar la voluntat de que siguin o bé l'Arquitecte o bé l'Aparellador, Directors els
que decideixin la forma d'execució, el que portarà implícita la transmissió de responsabilitats
cap a la Direcció Facultativa, quedant el Constructor relegat a realitzar les obres atenent a la
totalitat de les recomanacions que els Tècnics Directors estimin oportunes.

c)

En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes imprevistes, o
bé s'estimi que el Contractista s'ha excedit en els límits fixats prèviament, l'Arquitecte podrà
ordenar un nou ordre d'execució dels treballs, restant el Contractista obligat a acceptar-los.

3

Materials

Els materials als quals fa referència aquest apartat del Plec de Condicions corresponen
exclusivament als utilitzats per a executar els reblerts i terraplenats. En referència a aquest
concepte, caldrà que es satisfacin les següents puntualitzacions:
a)

Es notificarà a la Direcció Facultativa la procedència dels materials de reblert, la naturalesa
dels mateixos i la forma utilitzada per el seu transport.

b)

En qualsevol cas, a no ser que la Direcció Facultativa expressi la voluntat en sentit contrari,
s'utilitzaran materials de tipus granular -sorres i graves de qualsevol naturalesa, sempre que
satisfacin les altres condicions-, dels que es cuidarà convenientment llur granulometria, o bé
materials argilosos de baixa plasticitat i sempre amb un contingut d'humitat relativament baix,
que no haurà de sobrepassar el 30% de la quantitat d'aigua de saturació.

c)

Serà preferible que les terres destinades a reblerts o terraplens siguin resultants d'altres
desmunts o bé siguin terres naturals.

d)

Es prohibeix la utilització de terres brutes que, per la seva composició o estat, puguin produir
perjudicis de qualsevol mena. Igualment, queda prohibida la utilització de terres d'origen
orgànic, encara que siguin el resultat de desmunts de terreny natural, així com de runes
d'altres obres, excepte indicació expressa de la Direcció Facultativa.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Moviment de terres

4/9

Exp. E8157
e)

Les característiques físiques i mecàniques dels materials de reblert o terraplenat compliran,
a falta de dades específiques en els plànols, els següents requeriments:



Per a terraplenats:





Densitat aparent:

1.70 Tm/m3 (mín)

Angle de fregament intern:

30 (mín)

Mida màxima dels grans:

15 cm (máx)

Per a pedraplenats:
Densitat aparent:

1.80 Tm/m3 (mín)

Angle de fregament intern:

40 (mín)

Mida màxima dels grans:

20 cm (màx)

Per reblerts amb escollera:
Densitat aparent:

1.70 Tm/m3 (mín)

Angle de fregament intern:

50 (mín)

4

Execució

4.1

Condicions generals

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per l'execució dels treballs
del moviment de terres. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:
a)

Restaran a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc., així com el manteniment en perfecte estat de
les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a la de l'obra.

b)

Tanmateix, aniran a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes
que s'haguessin produït per efecte del moviment de terres.

c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora
de servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que ella decideixi la solució més
convenient.

d)

Hauran d’efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i
la bona execució dels treballs, fins i tot en el cas de que no figurin en els amidaments o no
hagin estat expressament instruïdes, a tal efecte, per la Direcció Facultativa.

e)

Si el terreny que anés apareixent no coincidís amb el descrit pels Assajos Geotècnics
realitzats, s'informarà immediatament a la Direcció Facultativa per tal que aquesta adopti les
mesures oportunes. A tal objecte, el Contractista caldrà que posi a disposició de la Direcció
Facultativa els mitjans per a realitzar les proves que estimi oportunes -com l'execució de cales
o senzilles comprovacions de resistència-.

f)

El Contractista estarà obligat a disposar de tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
convenients per a realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d’extracció i
eliminació de les aigües que puguin aparèixer, degut a la posició del nivell freàtic respecte al
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fons de l'excavació o per l'acumulació d'aigua de pluja, així com la instalꞏlació de punts de
llum i la connexió a la xarxa elèctrica i/o de clavegueram.
g)

El Contractista caldrà que estableixi un mecanisme pel qual garanteixi en tot moment
l'eliminació del material d'excavació. La Direcció Facultativa, però, podrà ordenar el
emmagatzematge de certa quantitat de terres a peu d'obra, amb l'objectiu de disposar-ne del
seu ús per tal d’estabilitzar llenques de terra que no ofereixin les suficients garanties
d'estabilitat.

h)

El Contractista haurà de realitzar uns plànols referents al moviment de terres, expressant
nivells, desmunts, inclinacions de talussos, característiques dels materials i altres
característiques rellevants per a portar a terme les tasques pròpies al Moviment de Terres.

4.2

Replanteig

El replanteig de les tasques del moviment de terres atendrà a les següents puntualitzacions:
a)

Un cop efectuada l'adjudicació de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, dirigirà els treballs
de definició de l’emplaçament de la mateixa, marcant la posició de les diverses parts del
projecte. Aquest acte el realitzarà en presència del Contractista, o de la persona que aquest
delegui.
Es decidiran, llavors, els plans d’anivellació, fixant la cota de referència, definida en projecte,
de forma clara i perdurable.

b)

Posteriorment a la neteja de l'àrea dels treballs, es procedirà al replanteig de les tasques del
moviment de terres, compatible amb l'execució de les mateixes i que permeti les feines
posteriors que estiguin previstes en projecte, d'acord amb el que s'hagi adoptat definitivament.

c)

Els elements utilitzats per executar el replanteig dels treballs seran perdurables, almenys
mentre durin els treballs del moviment de terres, fonamentació i primers nivells d'estructura,
en el seu cas. A tal efecte, s'evitarà el marcat amb guix o amb pedres de referència; el clavat
d'estaques i l'estesa de cordills s'acceptarà únicament com a solució provisional. S'adoptaran,
preferentment, sistemes de senyalització que quedin marcats sobre elements estables, tals
com parets mitgeres, pals ben encastats en el terreny, estesa de cordills a alçades no
accessibles fàcilment, o similars.

d)

Caldrà consultar els documents de projecte relatius a les toleràncies admeses en el replanteig
de la posició dels elements de l'obra, especialment a aquells que puguin afectar a l'estructura.

4.3

Desmunts.

En l'execució dels desmunts de terres, a part de les condicions generals i les normes pel replanteig,
detallades anteriorment, caldrà observar les següents condicions específiques:
a)

Els talls que s'hagin de fer en el terreny d'acord amb el projecte, caldrà executar-los de manera
que, els talussos resultants, solꞏlicitats als estats de càrrega que correspongui, garanteixin llur
estabilitat. Si l'Assaig Geotècnic no fes referència a la quantificació de l'alçada crítica de talús
vertical o no detallés les dades necessàries per a determinar la geometria d'aquest, caldrà
realitzar un nou Assaig Geotècnic o supeditar-se al que estimi la Direcció Facultativa, per
poder realitzar l'excavació.

b)

La Direcció Facultativa podrà ordenar deixar unes banquetes de seguretat realitzades com a
remanent de l'excavació, i no mitjançant material d'aportació, geometria de les quals quedarà
definida abans de realitzar l'excavació, i que no es podrà variar, a no ser que la Direcció de
l'obra ho estimi oportú.

c)

La utilització de maquinària trepanadora o de voladures, tant controlades com no, queda a
aprovació definitiva de l'Arquitecte Director de l'obra, fins i tot en els casos en els que llur
utilització representi poc volum d'obra.
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d)

Les toleràncies d'execució, en el cas que no es detallin en els documents específics de
projecte, no podran superar els següents valors:



en dimensions en planta: +5.0 cm. a -1.0 cm.



en talls verticals:

4.4

Terraplens i reblerts

+10.0 cm. a -2.0 cm.

Els terraplenats i reblerts observaran, a més de les condicions generals, les següents normes
específiques:
a)

Els reblerts del trasdós dels murs de contenció es realitzaran sempre, a no ser que la Direcció
facultativa ho contradigui expressament, després d'haver executat les estructures necessàries
per estabilitzar el mur. Això cal interpretar-ho en el sentit de que un mur d'edificació
convencional haurà de reomplir-se un cop realitzats i fraguats els forjats que incideixen en ell.
Caldrà que el Contractista s'assabenti de les estructures precises que asseguren l'estabilitat
del mur, en les fases provisionals i definitiva.

b)

En el moment de realitzar el reblert del trasdós dels murs, caldrà procedir cautelosament per
no malmetre, afectar o inutilitzar les instalꞏlacions de drenatge i/o impermeabilització,
realitzant, després d'haver efectuat el reblert, les proves convenients per confirmar que
aquestes instalꞏlacions funcionen correctament.

c)

La naturalesa del terreny a utilitzar per l'execució del drenatge, si no es fa menció en els
plànols de projecte, caldrà que sigui granular, preferentment pedra o grava de granulometria
adequada, en tot cas neta totalment d'àrids fins i matèria orgànica que pugui afectar a la
conservació òptima de les instalꞏlacions de drenatge previstes.

d)

Els terraplenats s'efectuaran per tongades, que no excediran els 25 cm de gruix, cadascuna
de les quals haurà d’ésser piconada i regada convenientment.

e)

Si es requerís un nivell de compactació determinat, hauran d’adoptar-se les mesures
oportunes perquè s’aconsegueixi el nivell exigit.

f)

En l'execució de zones pavimentades, caldrà extreure els 50 cm de terres situades per sota
de la cota inferior de la solera, de manera que es puguin compactar convenientment els
materials de reblert.

g)

Si en els plànols no s'indica el contrari, els nivells de compactació exigits en cada cas, estaran
en funció de la utilització que se’n faci de les terres compactades, segons el criteris següents:



98% del P.M. els 30 cm superiors en assentaments de lloses de fonamentació o per a
paviments.



95% del P.M. sobre la totalitat del replè situat per damunt del terreny natural, pel recolzament
de sabates aïllades.



95% del P.M. sobre la totalitat del replè situat per sobre del terreny natural, pel recolzament
d'altres elements estructurals.



95% del P.M. pels 30 cm superiors dels reblerts al voltant dels elements estructurals, al costat
de murs i per zones pavimentades.



95% del P.M. de fons de terraplenats i rases.



95% en els altress casos.
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h)

Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent:



En el grau de compactació:

+2.0% a -1.0%



En els nivells de terraplè:

±2.5 cm (abs) ó 1/300 (relatiu)

4.5

Rases i pous

Particularment, a més de complir les condicions de caràcter general, l'execució de l'excavació de
rases i pous quedarà especialment regulada pel compliment dels següents punts:
a)

Les rases, sabates i pous de fonamentació es replantejaran amb molta cura, de forma que
tots els seus paraments quedin retallats perfectament i llurs fons siguin horitzontals.

b)

Les rases i pous quedaran encastats un mínim de 60 cm a l'estrat de recolzament que es
detalli en el projecte, a no ser que la Direcció Facultativa instrueixi el contrari.

c)

Es disposaran els entibaments necessaris per a garantir l'estabilitat dels paraments de les
rases i pous executats.

d)

Amb l'objecte de garantir l'estabilitat de les terres, podran utilitzar-se llots bentonítics. Si, al
respecte, en els documents de Projecte no es fa menció especial relativa a llur utilització,
caldrà notificar a la Direcció Facultativa la intenció d’emprar aquesta tècnica.

e)

Pel que fa a l'excavació dels pous, vetllaran les mateixes normes que per a l'excavació de les
rases, a no ser que la Direcció Facultativa ordeni que, a tenor de la major profunditat de
l'excavació, s'adoptin mesures de seguretat més estrictes.

f)

El Contractista aplicarà els procediments que consideri necessaris per evitar l'acumulació
d'aigua de forma prolongada en les rases i les excavacions efectuades.

g)

Abans de procedir a l'excavació de les rases prèvies a l'execució d'un mur pantalla, caldrà
haver efectuat amb la suficient antelació els corresponents murets guia, consultant detalls al
respecte en el Plec de Condicions per l'execució dels Elements de Fonamentació.

h)

Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent:



En el replanteig:

±2.5 cm.



De les dimensions de l'excavació:

+10.0 cm. a -0.0 cm.



La que estableixi l'element constructiu que correspongui executar, en el seu cas, la més
restrictiva.



D'horitzontalitat:

4.6

Altres elements d’excavació

relativa 1% ó absoluta 2%

Respecte a l'excavació d'altres elements de fonamentació, tals com pilons, micropilons, etc., cal
veure el Plec de Condicions per a l'execució dels Elements de Fonamentació.

5

Seguretat i control

A efectes de garantir la seguretat de l'obra caldrà que es satisfacin les següents mesures, a més de
les detallades en el Pla de Seguretat i Higiene adjunt.
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a)

La Direcció Facultativa podrà ordenar l'apuntalament de qualsevol massa de terres o de
qualsevol talús, a fi de garantir llur estabilitat, per la qual cosa caldrà que el Contractista
disposi, de forma immediata, del material convenient per realitzar aquell sense demora.

b)

L’obra restarà perfectament delimitada mitjançant tanques difícilment franquejables.

c)

Un pou, una rasa o qualsevol excavació que tingui una geometria tal que la profunditat sigui
superior a 5 vegades la dimensió més petita en planta, caldrà que s'ompli com a màxim, d'un
dia per l'altre, amb formigó, o que es disposin les mesures oportunes que garanteixin
l'impossibilitat d'accidents. Un pou de fonamentació mai quedarà obert un cap de setmana o
més de dues nits consecutives.

d)

El Contractista caldrà que destini obligatòriament a una persona, preferentment sempre la
mateixa, perquè efectuï cada dia, i al començament de la jornada, una revisió dels sistemes
d’entibament i estabilització dels talussos.

6

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament utilitzats per comptabilitzar les partides que intervenen en el moviment de
terres, es concreten en els següents punts:
a)

Els amidaments es referiran als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

b)

A no ésser que en l'estat d'amidaments s'especifiqui el contrari, no es tindrà en compte
l'esponjament de les terres, més que a les partides de transvasament i transport de les terres
a l'abocador, on es considerarà, excepte indicació contrària en el Pressupost, un 15%
d'augment.

c)

Si el terreny respon a les característiques que resulten dels Informes Geotècnics, el
Contractista no podrà reclamar com abonables les terres despreses durant les tasques del
moviment de terres, ni tampoc les degudes a un excés de dimensionat de les rases o pous.

d)

En el cas de que es produïssin despreniments de terres, per a llur cubicació tant sols es
tindran en compte, i seran comptabilitzades, les dimensions d'excavació que figurin en els
plànols, o les ordenades directament per la Direcció Facultativa.

e)

Sí que seran reclamables, per part del Contractista, aquells metres cúbics resultants d'una
divergència entre l'Informe Geotècnic i la realitat, sempre i quan hagin estat acceptats per la
Direcció Facultativa, i fixada llur magnitud en el corresponent Llibre d'Ordres. En el mateix cas
es troben les variacions d'amidament degudes a l'aparició del nivell freàtic, sempre i quan
aquest no hagués estat detectat per els Informes Geotècnics.

f)

Si durant l'execució dels treballs d'excavació de terres es troben capes rocoses, terrenys durs
o fàbriques antigues no previstes que fos precís demolir, tant sols tindrà dret el Contractista a
un preu contradictori quan el gruix de la capa o de la fàbrica sigui superior als 20 cm, no
admetent-se suplements per a gruixos menors.
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Projecte bàsic i executiu de les actuacions de consolidació i reforç
d’un mur de contenció al carrer Bonavista – Masia Can Ginestar,
Sant Just Desvern -.
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1

Objectius

L’objectiu d’aquest plec de condicions particulars és establir el tipus i nombre d’assajos necessaris, per
a la determinació de les característiques particulars dels materials constituents del subsòl del solar en
el que es projecta construir eI nou mur de contenció a la Masia de Can Ginestar, ajustant-se a les
prescripcions de Codi Tècnic de la Edificació, CTE, DB-SE-C, Fonaments.
Per a la seva redacció s’ha tingut en compte l’estudi existent de títol “Estudi geotècnic per al projecte
de construcció d’un mur de contenció a can Ginestar al carrer de Carles Mercader, nº17 terme municipal
de Sant Just Desvern”, redactat per Geoplanning, signat per Enric Capella Cavallé, amb data Abril 2018.

2

Abast

L’estudi es realitzarà atenent a les condicions qualitatives i quantitatives que a continuació es citen,
prevalent per defecte les que instrueixi de forma genèrica el CTE. A aquest efecte, s'efectuaran els
sondejos que s'especifiquen en el plànol adjunt en l'annex, amb el detall que s'indica a la taula 1,
resultant de considerar el tipus de construcció i el grup de terreny per a cada zona de l'edifici, d'acord
amb els criteris que estableix el CTE. En aquesta taula la profunditat dels sondejos es refereix a la
cota de rasant.
Zona

Tipus
constr.
C1

Grup
terreny
T1

Núm.
sondejos
2

Prof.
(m)
6-8 m.

Observacions /
Tècnica de prospecció
Carrer Bonavista
Sondeig a rotació amb
extracció de testimoni
continu
Taula 1: Especificació dels sondejos previstos (veure situació en plànol adjunt en l’annex).

A criteri de l'empresa de geotècnia adjudicatària dels treballs i prèvia autorització de la Direcció
facultativa, part d'aquests sondejos es podran substituir per assajos de penetració contínua, sempre
atenent als límits indicats en la taula 3.4 del DB Es-C, on s'especifiquen el nombre mínim de
sondejos mecànics i el percentatge del total dels punts de reconeixement que es poden permutar
per proves contínues de penetració. Profunditat dels sondejos:

2.1

Profunditat dels sondejos

La profunditat mínima de reconeixement és la que s'especifica a la taula 1, en la qual la profunditat
dels sondejos es refereix a la cota de rasant. No obstant això de l'anterior, la profunditat dels
sondejos no serà inferior a la necessària per a:


Localitzar la presència d’un estrat de resistència suficient per a estabilitzar les càrregues
transmeses per l’edificació projectada.



Identificar la possible existència d'alguna capa relativament impermeable en el cas que el
projecte que el present ha de documentar es situï parcial o totalment per sota del nivell freàtic.

2.2

Tipologia de les prospeccions

La tipologia de la investigació serà destructiva, mitjançant cates, sondejos, perforacions o qualsevol
altra tecnologia que permeti reconèixer correctament els materials sotmesos a dictamen. Seran a
càrrec de l’adjudicatari les despeses i responsabilitats ocasionades per errors que siguin
conseqüència de l’estimació de la naturalesa i/o tipus de terreny en base a resultats no destructius
o de interpretacions de dades.

3

Detall
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La campanya de reconeixement es realitzarà de manera que permeti concretar les següents dades
geotècniques.

3.1

Litologia subjacent

Descripció de l’estratigrafia del terreny, aportant dades dels sondejos així com els talls estratigràfics.

3.2

Tensions admissibles

Per a cada estrat considerat apte per a la fonamentació es definiran les tensions admissibles per a
cada tipus de fonamentació (superficial o profunda), tant normals com tangencials (per punta i per
fust en el cas de fonamentacions profundes), diferenciant els seus valors segons les característiques
de terreny.

3.3

Paràmetres de deformabilitat

Determinació dels paràmetres de deformabilitat de cada estrat susceptible de quedar sotmès a un
diferencial tensional a causa de la construcció de l'edifici.
Estimació dels assentaments previstos per a la fonamentació que es consideri.
En el cas de lloses de fonamentació, es determinarà el coeficient de balastre per a una placa de
30x30 dins del rang de pressions al que s'estimi que treballarà la fonamentació superficial.

3.4

Característiques mecàniques i morfològiques

Per a cada estrat del projecte de fonamentació es determinaran els següents valors:


Densitat aparent



Densitat saturada



Angle de fregament intern



Cohesió aparent, cohesió drenada i no drenada



Índex de poros

3.5

Granulometries i Límits d’Atterberg

Es determinaran les granulometries dels sòls que formen els diferents estrats i s’aportaran els Límits
d’Atterberg corresponents.

3.6

Nivell freàtic i agressivitat de l’aigua

Es determinarà la posició altimètrica del nivell freàtic per a cada un dels sondejos, definint l’interval
de possibles variacions del citat nivell. De totes maneres l’informe preliminar de Geoplanning
comenta que no es detecta la presència de nivell freàtic.
Es determinarà l’existència de possibles nivells d’aqüífers independents i les pressions
hidrostàtiques dels mateixos.
En cas de tenir presència d’aigua, aquesta s’analitzarà químicament per a determinar la seva
classificació amb el criteri d’agressivitat de la instrucció EHE, article 8.2.

3.7

Expansivitat i agressivitat del terreny
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S'especificarà el grau d’expansivitat dels diferents estrats del terreny i l'agressivitat química de les
seves fases sòlides en relació amb els materials de fonamentació. Concretament, es determinarà
també el contingut d'elements potencialment agressius, i en particular aquells identificats a l’apartat
8.2 de la instrucció EHE.
També es determinarà el contingut d’elements potencialment perillosos i nocius per a l’estabilitat de
la fonamentació i per al medi ambient, com podrien ser hidrocarburs, metalls pesants, sals
agressives, clorurs i altres residus industrials.

3.8

Permeabilitat vertical i horitzontal i cabals d’esgotament

En el cas que el projecte es situï total o parcialment per sota del nivell freàtic, s'aportaran valors
relatius a la permeabilitat horitzontal i vertical dels estrats travessats en els sondejos i una previsió
dels cabals d'esgotament, així com els aspectes i paràmetres que es jutgin d'interès en aquests
temes.

3.9

Ripabilitat

Es farà una previsió del tipus de maquinària a utilitzar en l'execució de les excavacions previstes
dels diferents estrats, tant per la formació dels soterranis com per la construcció de la fonamentació
proposada, tenint en compte la possible circulació de maquinària pel fons de les trinxeres en aquells
casos en els que es preveguin treballs per sota del nivell freàtic. S'identificarà la presència de bitlles,
elements o estrats que puguin dificultar el procés d'excavació.

3.10 Anàlisi del substrat rocós
En cas de detectar la presència del substrat rocós en la zona objecte de l'estudi, es procedirà a
analitzar la naturalesa del mateix i les seves característiques geotècniques rellevants de cara a
l'execució de la fonamentació i la contenció. Es detallaran els angles, l'orientació i les condicions de
fregament entre llavis dels plànols de “buzamiento” i de fractura d'aquest, de manera que es puguin
determinar les condicions de seguretat de la seva estructura en els rebaixos.

3.11 Sismicitat
Es classificarà cada unitat litològica detectada a les prospeccions segons la taula 2.1 de la Normativa
de Construcció Sismoresistent NCSE-02.

4

Execució

En cas de que l’empresa executora del reconeixement sigui una subcontracta de la titular de l’estudi,
aquesta última destinarà un tècnic auxiliar qualificat pel seguiment complet dels treballs.
L’adjudicatari evitarà afectar o danyar a qualsevol element existent, en el cas d’afectar un element
existent s’acordarà amb la propietat, el sistema de reforç, reposició i/o substitució dels mateixos.
Qualsevol afectació estructural s’haurà de validar per un tècnic qualificat que assumirà la
responsabilitat que esdevingui de l’actuació.
Tots els mitjans auxiliars per a realitzar les proves, assajos, cates i extraccions de testimonis estaran
inclosos en la proposta.
L’adjudicatari informarà a l’equip de projecte de qualsevol anomalia, discrepància o novetat que
s’observi respecte a les previsions realitzades abans de començar els treballs o durant el transcurs
dels mateixos.
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5

Resultats

L’empresa adjudicatària redactarà i aportarà un informe visat per l’Ilꞏlustre Colꞏlegi Oficial per
l’Ilꞏlustre Colꞏlegi Oficial de Geòlegs de Catalunya, especificant amb tot detall els resultats obtinguts
en els assajos i els que es solꞏliciten en cada cas.
S’aportaran les dades que estableix el CTE, i explicitant les següents:


Descripció dels treballs de camp i maquinària utilitzada.



Descripció geològica y geotècnica de la progressió de tots els sondejos



Talls geològics més representatius



Tensió admissible del terreny pel projecte de fonamentacions d’edificació, atenent, a la
vegada, a possibles fallades del mateix per esforç tallant i per deformació, d’acord amb la
normativa vigent



Tensió de transferència pel disseny d’anclatges al terreny i tensions de treball per punta i fuste
en el cas de fonamentacions profundes



Mòdul edomètric i coeficient de balastre vertical i horitzontal dels materials atravessats



Concreció del valor característic del fregament intern, la cohesió (drenada i no drenada) i la
densitat aparent dels materials atravessats en els sondejos pel disseny d’estructures de
contenció de terres. Al respecte, s’aportaran dades dels materials situats fins a una profunditat
del 100% de l’alçada a contenir.



Profunditat del nivell freàtic, amb indicació de les pressions hidrostàtiques dels diferents
aqüífers si procedeix.



Concreció del grau d’agressivitat de les aigües i materials del subsòl, i comparació amb els
criteris que estableixen les normes i recomanacions al respecte



Estimació de les permeabilitats dels materials que quedin per sota del nivell freàtic



Concreció del grau d’expansivitat i quantificació de les tensions d’expansió equivalents



Condicions d’excavabilitat y ripabilitat , amb concreció dels angles de talús estable tant en
règim transitori com permanent



En els casos en els que es trobin substrats rocosos es determinarà la inclinació, orientació i
característiques d’estabilitat dels plans de “buzamiento” més representatius de la seva
estructura



Recomanacions per a l’elecció dels sistemes de fonamentació i contenció de terres,
especificant la cota sobre la que s’haurien d’arrepenjar les fonamentacions i les condicions
d’empotrament d’aquestes. En el cas de murs pantalla, recomanacions relatives a les
condicions de clava, atenent a criteris d’estabilitat estructural i hidràulica



Annexes de documentació fotogràfica, maquinària i mostres.

Totes les referències a cotes es realitzaran respecte a les absolutes respecte al nivell del mar.
L’empresa adjudicatària quedarà a la disposició de l’equip encarregat de la redacció del projecte de
fonamentació i moviment de terres per tal d’atendre a qualsevol ampliació o aclaració de les dades
aportades a l’informe, inclús després d’haver fet efectiva l’entrega de la documentació que
s’especifica en el present plec. Adicionalment, es compromet a dur a terme les visites necessàries,
en el moment de la realització de l’excavació dels elements de fonamentació, per tal de contrastar i
verificar la información de l’estudi geotècnic.
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6

Normativa

6.1

Normativa bàsica

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación
BOE: 25/01/08)
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto
997/2002 (BOE: 11/10/02)

6.2

Normativa complementària

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions
existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, a
excepció que justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa.
EUROCODI 7: Projecte geotècnic


EN 1997-1. Regles generals



EN 1997-2. Investigació de sòl i assajos

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras


EN 1998-1. Regles generals, accions de sisme i regles per a l’edificació



EN 1998-2. Ponts



EN 1998-3. Evaluació i modificació d’edificis



EN 1998-4. Silos, dipòsits y tuberies



EN 1998-5. Fonamentacions, estructures de contenció i aspectes geotècnics



EN 1998-6. Torres, màstils i xemeneies

Barcelona, 28 de juny de 2018

Robert Brufau i Niubó, Dr. Arquitecte, nº colꞏlegiat 4481/4
BBG, estructures, recerca i rehabilitació S.L.P.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec projecte geotècnic

7/7

Exp. E8157

Plecs particulars

Annexes
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1

Normativa utilitzada

1.1

Normativa bàsica

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE:
25/01/08)


DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”



DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”



DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”



DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”



DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”



DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”



DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008)
(modificació BOE: 24/12/08)
NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto
997/2002 (BOE: 11/10/02)
RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008)
(modificació BOE: 11/09/2008)

1.2

Normativa complementària

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions
existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, llevat
que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa.
EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras


EN 1990. Bases de cálculo de estructuras

EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras


EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas



EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego



EN 1991-1-3. Cargas de nieve



EN 1991-1-4. Acciones de viento



EN 1991-1-5. Acciones térmicas



EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución



EN 1991-1-7. Acciones accidentales



EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes



EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria
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EN 1991-4. Acciones en silos y tanques

EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón


EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego



EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón



EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero


EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios



EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego



EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío



EN 1993-1-4. Aceros inoxidables



EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano



EN 1993-1-6. Láminas



EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalmente



EN 1993-1-8. Uniones



EN 1993-1-9. Fatiga



EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal



EN 1993-1-11. Cables y tirantes



EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de
grado S 700



EN 1993-2. Puentes de acero



EN 1993-3-1. Torres y mástiles



EN 1993-3-2. Chimeneas



EN 1993-4-1. Silos



EN 1993-4-2. Depósitos



EN 1993-4-3. Conducciones



EN 1993-5. Pilotes y tablestacas



EN 1993-6. Vigas carril

EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero


EN 1994-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego
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EN 1994-2. Reglas para puentes

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera


EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego



EN 1995-2. Puentes

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería)


EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica



EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio



EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales



EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica

EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico


EN 1997-1. Reglas generales



EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras


EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación



EN 1998-2. Puentes



EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios



EN 1998-4. Silos, depósitos y tuberías



EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos



EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas

EUROCÓDIGO 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio


EN 1999-1-1. Reglas generales



EN 1999-1-2. Estructuras sometidas al fuego



EN 1999-1-3. Estructuras sometidas a fatiga



EN 1999-1-4. Condiciones para láminas conformadas en frío



EN 1999-1-5. Estructuras laminares

“Manual para el cálculo de Tablestacas”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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NTE “Norma Tecnológica de la Edificación”
ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” .
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05)
ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la
acción del viento”
ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

Barcelona, 26 de juny de 2018

Robert Brufau i Niubó, Dr. Arquitecte, nº colꞏlegiat 4481/4
BBG, estructures, recerca i rehabilitació S.L.P.
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Promotor

Ajuntament Sant Just Desvern
Document

Juny 2018

Llistat de Normativa d’aplicació en Edificació
Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Expedient

E8157

Projecte bàsic i executiu de les actuacions de consolidació i
reforç d’un mur de contenció al carrer Bonavista – Masia Can
Ginestar, Sant Just Desvern -.
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 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), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
P1
0R
00
00

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EB93Z01P

Pàg.:
PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
INTERVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS
TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Senyalització d'afectació de transit a carrers adjacents a l'obra, mitjançant l'ús de senyals de transits i cartells d'informació.
Inclou col·locació, trasllat i nova ubicació de senyals de trànsit i cartells informatius segons necessitats de l'obra e
indicacions de la D.F. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

Num. Text
1

Tipus

Afetació a vials

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

Contenidor

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb esmalt martelé amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Inclou preparació prèvia del suport mitjançant neteja, eliminació d'imperfeccions, aplicació d'una mà de fons. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

m2

Num. Text
1

Fórmula

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

1,000

E898AAF0

TOTAL

T

2

3

1,000

Mòdul prefabricat per a magatzem provisional de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, amb instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou subministrament, transport e instal·lació de mòdul. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

u

Num. Text
1

Fórmula

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

1,000

EQ9CZ04P

TOTAL

T

2

2

Tipus

Contenidor

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

2,000

3,800

3,000

22,800 C#*D#*E#*F#

3

2,000

2,500

3,000

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

TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
00
03

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

1

UA

37,800

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
INTERVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS
ENDERROC PARCIAL
DESCRIPCIÓ

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
1

K21EZ1EP

u

Num. Text
1

Pàg.:

Desmuntatge i posterior muntatge puntual de tubs i accessoris d'instal·lació, col·locada superficialment, de qualsevol
classe de material i secció, així com accessoris, peces especials i sistemes de subjecció, amb mitjans manuals. Inclou
derivació provisional de la instal·lació existent durant l'execució de les obres, recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, connexió amb la xarxa existent i tot els treballs necessaris per el correcte
funcionament de la xarxa existent. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text
1

Zona intervenció

2

Fórmula

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

1,000

4J41Z00P

TOTAL

T

2

4

1,000

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació d'aigua a les zones afectades per les obres, amb mitjans manuals. Inclou desmuntatge
de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de canonades, retirada i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Tipus

Zona intervenció

Fórmula

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

1,000

4J41ZTYP

TOTAL

T

2

3

1,000

Desmuntatge i posterior muntatge de post exterior, accessoris i elements de subjecció. Inclou desmuntatge d'elements i
desviació provisional de la instal·lació existent durant l'execució de les obres. Inclou recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, connexió amb la instal·lació existent i tot els treballs necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació existent. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

Zona intervenció

Fórmula

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

1,000

K21HZC5P

TOTAL

T

2

2

2

1,000

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica a a les zones afectades per les obres, amb mitjans manuals. Inclou
desmuntatge de llumeneres, cablejat, tubs, mecanismes, caixes i altres accessoris superficials, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
5

K21BZGJP

u

Num. Text
1

Pàg.:

Desmuntatge de portes d'accés metàl·liques, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tall d'elements metàl·lics
existents amb equip de tall d'oxiacetilè. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació
de bastides i/o apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat de l'element durant els treballs de tall, mitjans
auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport interior de runes fins el punt de
càrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
m2

Num. Text

1,000

Neteja i retirada de mobiliari i escombraries a interior d'edifici existent, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió
o contenidor. Inclou retirada de mobiliari existent, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material existent. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona intervenció

T

2

Cos annex A

1,000

21,650

21,650 C#*D#*E#*F#

3

Cos annex B

1,000

17,600

17,600 C#*D#*E#*F#

4

Cos annex C

1,000

7,350

7,350 C#*D#*E#*F#

5

Cos annex D

1,000

20,200

20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

Fórmula

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

1,000

K1RAZ2MP

TOTAL

T

2

7

2,000

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclou protecció i senyalització dels
espais afectats, tala del tronc a ras de soca, arrancada de la soca, recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport
interior de runes fins el punt de càrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs.
Tipus

Zona intervenció

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

K21RZ16P

TOTAL

T

2

6

K216Z67P

m2

Num. Text
1

Zona intervenció

2

3

66,800

Enderroc de tancament de taulers de fusta, estructura de suport i porta d'accés, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
2,000

5,000

2,500
TOTAL AMIDAMENT

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

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
9

K214Z51P

m3

Num. Text

Pàg.:

Enderroc de mur d'obra de fàbrica (ceràmica, ...), amb mitjans manuals i transport interior fins al punt de càrrega i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

T

2

Cos annex B

1,000

3,450

0,250

5,050

4,356 C#*D#*E#*F#

3

Pilastres

2,000

0,450

0,450

3,500

1,418 C#*D#*E#*F#

K214Z01P

u

5,774

Formació de forat a mur de fàbrica o mamposteria existent per tal de permetre el pas de nou perfil metàl·lic. Inclou:
disposició d'encofrat necessari i ataconat amb morter sense retracció. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona intervenció

2

Cos annex A

T
2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Cos annex C

1,000

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

K211Z49P

m3

Num. Text

Tipus

1

Zona intervenció

2

Cos annex D

K2112695

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

TOTAL

Fórmula

T
1,000

m3

3,000

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura vertical d'acer i estructura
horitzontal de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

15,600

2,500
TOTAL AMIDAMENT

12

Fórmula

Zona intervenció

Num. Text

11

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
10

4

39,000 C#*D#*E#*F#
39,000

Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona intervenció

2

Cos annex A

T
1,000

37,400

5,400

201,960 C#*D#*E#*F#

3

Cos annex B

1,000

20,450

5,400

110,430 C#*D#*E#*F#

4

Cos annex C

1,000

8,900

3,250

28,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

341,315

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
13

K219Z9ZP

m2

Num. Text

Pàg.:

Enderroc de paviment, del morter de recepció i de la solera existents, amb mitjans manuals i martell trencador. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

T

2

Zona exterior

1,000

27,850

27,850 C#*D#*E#*F#

3

Cos annex A

1,000

37,400

37,400 C#*D#*E#*F#

4

Cos annex B

1,000

20,450

20,450 C#*D#*E#*F#

5

Cos annex C

1,000

8,900

8,900 C#*D#*E#*F#

6

Cos annex D

1,000

15,600

15,600 C#*D#*E#*F#

K213122M

m3

110,200

Enderroc de fonament de maçoneria, obra ceràmica o formigó en massa, amb compressor i martell picador. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona intervenció

T

2

Cos annex A

2,000

4,750

0,400

0,700

2,660 C#*D#*E#*F#

3

Cos annex B

2,000

5,150

0,400

0,700

2,884 C#*D#*E#*F#

1,000

3,950

0,400

0,700

1,106 C#*D#*E#*F#

Cos annex C

1,000

5,600

0,400

0,700

1,568 C#*D#*E#*F#

1,000

1,900

0,700

0,700

0,931 C#*D#*E#*F#

Cos annex D

4,000

0,600

0,600

0,700

1,008 C#*D#*E#*F#

4
5
6
7

TOTAL AMIDAMENT
K1RAZ13P

m2

Num. Text
1

Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

Zona intervenció

2

Fórmula

157,450 C#*D#*E#*F#

157,450
TOTAL AMIDAMENT

m

TOTAL

T
1,000

K4Z0ZCSP

10,157

Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

2

16

Fórmula

Zona intervenció

Num. Text

15

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
14

5

157,450

Reblert amb morter d'alta resistència sense retracció o lleugerament expansiu per obturació d'escorrentius existent. Inclou
col·locació prèvia de peça de poliestirè expandit per delimitar la zona a obturar. S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació del morter amb mitjans manuals i anivellament d'acabats, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
48,000

0,350

16,800 C#*D#*E#*F#

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
01
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

K2412039

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
MOVIMENT DE TERRES
CONDICIONAMENT DEL TERRENY/SOLAR
DESCRIPCIÓ

m3

Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat, amb camió de 7 t carregat a màquina. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a càrrega i descàrrega, transport i descàrrega de
les terres a l'obra, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.
Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

285,100

0,300

Compactació: 10 %

P

10,000

K2A11000

m3

Num. Text

Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

285,100

0,300

Compactació: 10 %

P

10,000

K225177F

m3

Num. Text

85,530 C#*D#*E#*F#

Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

285,100

0,300
TOTAL AMIDAMENT

u

Num. Text
1

Zona intervenció

2

Tram A

TOTAL

Fórmula

T
1,000

4D5MZ61P

94,083

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de
tongades de terra i la seva humectació o dessecació, compactació de les terres fins al grau assenyalat en el projecte,
retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.

2

4

Fórmula

8,553 PERORIGEN(G1:G3,C4 )
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

T
T

3

3

94,083

Subministrament de terra seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària a l'obra, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.

2

4

85,530 C#*D#*E#*F#
8,553 PERORIGEN(G1:G3,C4 )

TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

T

3

2

TOTAL

T

2

4

16,800

UA

Num. Text
1

6

85,530 C#*D#*E#*F#
85,530

Escorrentiu amb tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, col·locat en el mur. Inclou perforació en mur existent per a
permetre el pas de nou escorrentiu fins a zona de terres. S'inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
11,000

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

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
3

Pàg.:

Tram C

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
01
02

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

K221Z82P

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
MOVIMENT DE TERRES
EXCAVACIÓ SOTERRANI
DESCRIPCIÓ

m3

Excavació per a rebaix, en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb miniexcavadora amb martell trencador i altres
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
replanteig, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplomat de parets i el refinat de fons.
Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

82,850

0,250
TOTAL AMIDAMENT

K221Z42P

m3

Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

285,100

0,500
TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
01
03

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

K222Z72P

20,713 C#*D#*E#*F#
20,713

TOTAL

Fórmula

T

2

NUM. CODI

Fórmula

Excavació per a rebaix en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, excavació mecànica per capes i profunditat
necessària, inclòs l'aplomat de parets i el refinat de fons.

Num. Text
1

TOTAL

T

2

2

14,000

UA

Num. Text
1

7

142,550 C#*D#*E#*F#
142,550

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
MOVIMENT DE TERRES
EXCAVACIÓ DE FONAMENTACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de pous i rases per a fonamentació, en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb miniexcavadora amb martell
trencador i altres mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació de terres a màquina i càrrega mecànica
sobre camió, repàs i refinat de sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sabata aïllada

2

120x120x60

T
11,000

1,200

1,200

0,700

11,088 C#*D#*E#*F#

3

175x525x75

1,000

1,750

5,250

0,850

7,809 C#*D#*E#*F#

4

120x400x75

1,000

1,200

4,000

0,850

4,080 C#*D#*E#*F#

5

Sabata contínua

6

Tram A, 265x60

1,000

16,800

2,650

0,700

31,164 C#*D#*E#*F#

7

Tram B, 225x60

1,000

3,250

2,250

0,700

5,119 C#*D#*E#*F#

T

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS

Pàg.:

8

Tram C, 90x40

1,000

5,950

0,900

0,500

2,678 C#*D#*E#*F#

9

Tram D, 195x60

1,000

3,650

1,950

0,700

4,982 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
02
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

K3Z1Z2QP

66,920

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
FONAMENTACIONS EN SUPERFICIE

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb ajuda de bomba i grua. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, reg del suport, vigilància de l'encofrat, abocat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat,
remats segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a
deixar la unitat d'obra acabada.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sabata aïllada

2

120x120x60

T
11,000

1,200

1,200

15,840 C#*D#*E#*F#

3

175x525x75

1,000

1,750

5,250

9,188 C#*D#*E#*F#

4

120x400x75

1,000

1,200

4,000

4,800 C#*D#*E#*F#

5

Sabata contínua

6

Tram A, 265x60

1,000

16,800

2,650

44,520 C#*D#*E#*F#

7

Tram B, 225x60

1,000

3,250

2,250

7,313 C#*D#*E#*F#

8

Tram C, 90x40

1,000

5,950

0,900

5,355 C#*D#*E#*F#

9

Tram D, 195x60

1,000

3,650

1,950

7,118 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
2

K315Z2HP

8

m3

Num. Text

94,134

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb ajuda de bomba i grua, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sabata aïllada

T

2

120x120x60

11,000

1,200

1,200

0,600

9,504 C#*D#*E#*F#

3

175x525x75

1,000

1,750

5,250

0,750

6,891 C#*D#*E#*F#

4

120x400x75

1,000

1,200

4,000

0,750

3,600 C#*D#*E#*F#

5

Sabata contínua

6

Tram A, 265x60

1,000

16,800

2,650

0,600

26,712 C#*D#*E#*F#

7

Tram B, 225x60

1,000

3,250

2,250

0,600

4,388 C#*D#*E#*F#

8

Tram C, 90x40

1,000

5,950

0,900

0,400

2,142 C#*D#*E#*F#

9

Tram D, 195x60

1,000

3,650

1,950

0,600

4,271 C#*D#*E#*F#

T

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

3

K31B4000

kg

Num. Text

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2

Sabata aïllada

3

120x120x60

11,000

1,200

1,200

16,000

253,440 C#*D#*E#*F#

4

175x525x75

1,000

1,750

5,250

70,000

643,125 C#*D#*E#*F#

5

120x400x75

1,000

1,200

4,000

73,000

350,400 C#*D#*E#*F#

6

Sabata contínua

7

Tram A, 265x60

1,000

16,800

2,650

28,000

1.246,560 C#*D#*E#*F#

8

Tram B, 225x60

1,000

3,250

2,250

30,000

219,375 C#*D#*E#*F#

9

Tram C, 90x40

1,000

5,950

0,900

50,000

267,750 C#*D#*E#*F#

Tram D, 195x60

1,000

3,650

1,950

31,000

220,643 C#*D#*E#*F#

T

T

K31DD100

m2

Num. Text

3.201,293

Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements de fonamentació amb tauler de fusta (medició de superfície teòrica en
contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o
estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta,
col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sabata contínua

2

Tram A, 265x60

T
1,000

16,800

2,000

0,600

20,160 C#*D#*E#*F#

3

Tram B, 225x60

1,000

3,250

2,000

0,600

3,900 C#*D#*E#*F#

4

Tram C, 90x40

1,000

5,950

2,000

0,400

4,760 C#*D#*E#*F#

5

Tram D, 195x60

1,000

3,650

2,000

0,600

4,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

Quantia = ** kg/m2

TOTAL AMIDAMENT
4

57,508

1

10

KQBAZ21P

m2

Num. Text
1

Fonamentació

2

Tram C

9

33,200

Protecció d'arrels de vegetació existent, mitjançant formació de caixa amb poliestirè expandit. Inclou formació de caixa de
dimensions necessàries per deixar embolicades tota la zona d'arrels. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000

7,000

0,900

6,300 C#*D#*E#*F#

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS

Pàg.:
2,000

3

0,900

0,500
TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
02
02

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

K325ZHCP

DESCRIPCIÓ

m3

Formigó per a murs de contenció realitzats per dames i en dues fases, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb ajuda de bomba i grua, mànega i vibratge mecànic. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg
del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
remats de coronació segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada
del mur, en tot cas, els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs intermitents després del
formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.
Tipus

1

Zona intervenció

2

Tram A, e: 45 cm

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

10,150

0,450

5,300

24,208 C#*D#*E#*F#

1,000

6,650

0,450

4,550

13,616 C#*D#*E#*F#

1,000

3,900

0,450

3,800

6,669 C#*D#*E#*F#
44,493

Formigó per a murs de contenció realitzats per dames, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb ajuda de bomba i grua, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas,
els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs intermitents després del formigonat, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona intervenció

T

2

Contrafort 1, e: 40 cm

1,000

1,700

0,400

3,500

2,380 C#*D#*E#*F#

3

Tram C, e: 40 cm

1,000

7,000

0,400

3,450

9,660 C#*D#*E#*F#

4

Contrafort 2, e: 40 cm

1,000

1,700

0,400

3,400

2,312 C#*D#*E#*F#

5

Tram D, e: 35 cm

1,000

7,000

0,350

3,450

8,453 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
m3

TOTAL

T

Tram B, e: 45 cm

K325ZHTP

7,200

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
MURS DE CONTENCIÓ

3

2

0,900 C#*D#*E#*F#

UA

Num. Text

4

K32BZ4QP

10

kg

22,805

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció
realitzats per dames i en dues fases. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament
de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de
passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

1

Quantia = ** kg/m2

2

Zona intervenció

3

Tram A, e: 45 cm

1,000
1,000

6,650

Tram B, e: 45 cm

1,000

3,900

[F]

10,150

K32BZ4QA

kg

Num. Text

1.936,620 C#*D#*E#*F#

36,000

4,550

1.089,270 C#*D#*E#*F#

38,000

3,800

563,160 C#*D#*E#*F#
3.589,050

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció
realitzats per dames. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs
per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Quantia = ** kg/m2

2

Zona intervenció

3

Contrafort 1, e: 40 cm

4

Tram C, e: 40 cm

1,000

7,000

41,000

3,450

990,150 C#*D#*E#*F#

5

Contrafort 2, e: 40 cm

1,000

1,700

51,000

3,400

294,780 C#*D#*E#*F#

6

Tram D, e: 35 cm

1,000

7,000

38,000

3,450

917,700 C#*D#*E#*F#

T
1,000

1,700

51,000

3,500

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

5,300

36,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

T

4
5

[E]

K32DZ1RP

m2

Num. Text
1

Zona intervenció

2

Tram A, e: 45 cm

3
4

Tram B, e: 45 cm

11

303,450 C#*D#*E#*F#

2.506,080

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de
contenció realitzats per dames i en dues fases, de base rectilínia encofrats a una cara, per a deixar el formigó vist (medició
de superfice teòrica en contacte amb el formigó), inclou formació de retranqueig a la zona d'escorrentius i tots els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels
taulers i plafons abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació
dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament
dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000

10,150

1,000

5,300

53,795 C#*D#*E#*F#

1,000

6,650

1,000

4,550

30,258 C#*D#*E#*F#

1,000

3,900

1,000

3,800

14,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

98,873

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

AMIDAMENTS
6

K32DZ11P

m2

Num. Text

Pàg.:

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de
contenció realitzats per dames, de base rectilínia encofrats a una cara, per a deixar el formigó vist (medició de superfice
teòrica en contacte amb el formigó), inclou formació de retranqueig a la zona d'escorrentius i tots els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i
plafons abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació
dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament
dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

1

Zona intervenció

2

Contrafort 1, e: 40 cm

1,000

3,800

3

Tram C, e: 40 cm

1,000

7,000

4

Contrafort 2, e: 40 cm

1,000

3,800

5

Tram D, e: 35 cm

1,000

7,000

[E]

[F]

K4ZWZ20P

u

Num. Text

Zona intervenció

2

Tram A

3,500

13,300 C#*D#*E#*F#

1,000

3,450

24,150 C#*D#*E#*F#

3,400

12,920 C#*D#*E#*F#

1,000

3,450

24,150 C#*D#*E#*F#
74,520

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

3

150,000

150,000 C#*D#*E#*F#

85,000

85,000 C#*D#*E#*F#

4

Tram B

42,000

42,000 C#*D#*E#*F#

5

Tram C

68,000

68,000 C#*D#*E#*F#

6

Tram D

39,000

39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

Fórmula

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de diàmetre 10 mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
de resines epoxi, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds
definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat
d'obra acabada.
Tipus

1

TOTAL

T

TOTAL AMIDAMENT
7

K4D3Z50X

m2

Num. Text
1

Zona intervenció

2

Tram A

3
4

12

384,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat mitjançant 'Nervometal' o un altre sistema equivalent com a encofrat perdut per
aconseguir una certa rugositat per a la segona fase de formigonat (medició de superfície teòrica en contacte amb el
formigó). Inclou part proporcional de col·locació d'elements portants mitjançant rastrells de fusta de 10 cm en aquells lloc
on es cregui necessari. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, realització de junts de construcció i dilatació, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000

13,550

0,450

6,098 C#*D#*E#*F#

1,000

3,300

0,450

1,485 C#*D#*E#*F#

1,000

3,250

0,450

1,463 C#*D#*E#*F#

Tram B

5

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

K7J1Z35P

Num. Text

Tipus

Zona intervenció

2

Tram A

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1,000

5,500

5,500 C#*D#*E#*F#

3

1,000

5,150

5,150 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,550

4,550 C#*D#*E#*F#

K4ZBZ10P

Tipus

1

Zona intervenció

2

Tram A

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0,450

5,500

2,475 C#*D#*E#*F#

2,650

0,600

1,590 C#*D#*E#*F#
4,065

Formació de forat a mur de fàbrica o mamposteria existent per tal de realitzar un registre de dimensions a determinar per la
D.F. Inclou: enderroc manual de mur de mamposteria, disposició d'encofrat necessari i ataconat amb morter sense
retracció, execució de reperfilat de superfícies mitjançant morter sense retracció per obtenir una superfície plana on
assentar el bastiment del registre, bastiment i porta de registre d'acer galvanitzat. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

u

Num. Text

Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000

2

TOTAL AMIDAMENT

P1
0R
02
11

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

T

3

K214ZTRP

15,200

Làmina de neoprè armat, per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada adherida; formada per dues làmines de
neoprè de 10 mm de gruix separades per una xapa d'acer S 275 JR de 2 mm d'espessor. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

m2

Num. Text

11

TOTAL

T

TOTAL AMIDAMENT
10

9,046

Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, Perfil elastomèric d'ànima plana de 450 mm d'amplària per
a junt de treball. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

m

1

13

UA

1,000

PRESSUPOST E8157-02
OBRA REFORMA
FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
ANCORATGES PER A MURS
DESCRIPCIÓ

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS
1

43GZZMYP

Pàg.:

Subministre, muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur existent, en perfils laminats i xapes, d'acer S 275 JR, treballat
a taller i col·locat a obra. Inclou formació d'encastament a mur existent mitjançant tauló, cunya i dorment de fusta, part
proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de
muntatge i d'ancoratge, executat segons plànols de projecte. Inclou el lloguer dels apuntalaments durant 5 mesos. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, arriostrament i apuntalament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars (inclosos els mitjans auxiliars d'elevació i transport) a l'obra, transport
d'elements metàl·lics fins a un magatzem de reciclatge autoritzat i el pagament de les taxes i el cànon corresponents,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

m

Num. Text
1

Tipus

Zona intervenció

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

7,800

85,800 C#*D#*E#*F#

11,000

6,650

73,150 C#*D#*E#*F#

P1
CQ
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL

XPA0Z0CQ

PRESSUPOST E8157-02
CONTROL DE QUALITAT
CONTROL DE QUALITAT
DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a obra, en base al Pla de Control de Qualitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

P1
GR
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL

E2R3503A

TOTAL

Fórmula

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

NUM. CODI

158,950

UA

Num. Text

1

Fórmula

3

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

T

2

NUM. CODI

14

1,000

PRESSUPOST E8157-02
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega,
transport i descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes
i el cànon de transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

Excavació soterrani

3

Esponjament: 20%

142,550
%

142,550 C#*D#*E#*F#

20,000

28,510 PERPARCIAL(G1:G2,C
3)

20,713

20,713 C#*D#*E#*F#

66,920

66,920 C#*D#*E#*F#

25,000

21,908 PERPARCIAL(G4:G6,C
7)

T

4
5

Excavació soterrani

6

Excavació fonamentació

7

Esponjament: 25%

%

TOTAL AMIDAMENT

280,601
EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS
2

E2R5423A

m3

Num. Text

Pàg.:

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació
autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de
la maquinària i neteja del lloc de treball.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

43,210

43,210 C#*D#*E#*F#

2

Ceràmics

195,460

195,460 C#*D#*E#*F#

3

Petris

40,200

40,200 C#*D#*E#*F#

4

Metalls

17,060

17,060 C#*D#*E#*F#

5

Fusta

31,070

31,070 C#*D#*E#*F#

6

Vidres

1,400

1,400 C#*D#*E#*F#

7

Plàstics

2,260

2,260 C#*D#*E#*F#

8

Paper i cartró

0,710

0,710 C#*D#*E#*F#

9

Guixos i altres no especials

0,140

0,140 C#*D#*E#*F#

T
Esponjament: 40%

P

40,000

132,604 PERORIGEN(G1:G10,C
11)
TOTAL AMIDAMENT

E2RA7LP0

m3

Num. Text

464,114

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

Excavació soterrani

3

Esponjament: 20%

142,550
%

142,550 C#*D#*E#*F#

20,000

28,510 PERPARCIAL(G1:G2,C
3)

20,713

20,713 C#*D#*E#*F#

66,920

66,920 C#*D#*E#*F#

25,000

21,908 PERPARCIAL(G4:G6,C
7)

T

4
5

Excavació soterrani

6

Excavació fonamentació

7

Esponjament: 25%

%

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

Formigó

10

3

TOTAL

1

11

15

E2RA73G0

m3

Num. Text

280,601

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Formigó

43,210

43,210 C#*D#*E#*F#

2

Ceràmics

195,460

195,460 C#*D#*E#*F#

3

Petris

40,200

40,200 C#*D#*E#*F#

4

Metalls

17,060

17,060 C#*D#*E#*F#

5

Fusta

31,070

31,070 C#*D#*E#*F#

6

Vidres

1,400

1,400 C#*D#*E#*F#

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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AMIDAMENTS

Pàg.:

7

Plàstics

2,260

2,260 C#*D#*E#*F#

8

Paper i cartró

0,710

0,710 C#*D#*E#*F#

9

Guixos i altres no especials

0,140

0,140 C#*D#*E#*F#

T

10
11

Esponjament: 40%

P

40,000

132,604 PERORIGEN(G1:G10,C
11)
TOTAL AMIDAMENT

P1
SS
01

PROJECTE
EDIFICI / INTERVENCIÓ
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

16

XPA0Z0SS

464,114

PRESSUPOST E8157-02
SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1,000

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=
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PRESSUPOST

Pàg.: 1

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

00

INTERVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS

SUBCAPÍTOL

00

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EB93Z01P

u

Senyalització d'afectació de transit a carrers adjacents a l'obra,
mitjançant l'ús de senyals de transits i cartells d'informació. Inclou
col·locació, trasllat i nova ubicació de senyals de trànsit i cartells
informatius segons necessitats de l'obra e indicacions de la D.F.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. (P - 10)

1.600,88

1,000

1.600,88

2

EQ9CZ04P

u

Mòdul prefabricat per a magatzem provisional de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, amb instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou subministrament,
transport e instal·lació de mòdul. S'inclou la disposició del mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. (P - 11)

5.014,49

1,000

5.014,49

3

E898AAF0

m2

Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb esmalt martelé
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou
preparació prèvia del suport mitjançant neteja, eliminació
d'imperfeccions, aplicació d'una mà de fons. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 9)

15,14

37,800

572,29

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

00

INTERVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS

SUBCAPÍTOL

03

ENDERROC PARCIAL

NUM. CODI

7.187,66

P1.0R.00.00

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K21EZ1EP

u

Desmuntatge i posterior muntatge puntual de tubs i accessoris
d'instal·lació, col·locada superficialment, de qualsevol classe de
material i secció, així com accessoris, peces especials i sistemes
de subjecció, amb mitjans manuals. Inclou derivació provisional
de la instal·lació existent durant l'execució de les obres,
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, connexió amb la xarxa existent i tot els treballs
necessaris per el correcte funcionament de la xarxa existent.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 23)

2.500,00

1,000

2.500,00

2

K21HZC5P

u

Desmuntatge i posterior muntatge de post exterior, accessoris i
elements de subjecció. Inclou desmuntatge d'elements i desviació
provisional de la instal·lació existent durant l'execució de les
obres. Inclou recuperació del material per a la seva posterior
ubicació en altre emplaçament, connexió amb la instal·lació
existent i tot els treballs necessaris per el correcte funcionament
de la instal·lació existent. S'inclou la disposició dels mitjans de

1.675,66

1,000

1.675,66

EUR
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seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 24)

3

4J41ZTYP

u

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació d'aigua a les zones afectades
per les obres, amb mitjans manuals. Inclou desmuntatge de
vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de
canonades, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 4)

225,43

1,000

225,43

4

4J41Z00P

u

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica a a les zones
afectades per les obres, amb mitjans manuals. Inclou
desmuntatge de llumeneres, cablejat, tubs, mecanismes, caixes i
altres accessoris superficials, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 3)

427,20

1,000

427,20

5

K21BZGJP

u

Desmuntatge de portes d'accés metàl·liques, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou tall d'elements metàl·lics
existents amb equip de tall d'oxiacetilè. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat
de l'element durant els treballs de tall, mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport
interior de runes fins el punt de càrrega, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 22)

58,60

2,000

117,20

6

K21RZ16P

u

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km). Inclou protecció i senyalització dels espais
afectats, tala del tronc a ras de soca, arrancada de la soca,
recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport interior de runes fins
el punt de càrrega, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 25)

127,59

1,000

127,59

7

K1RAZ2MP

m2

Neteja i retirada de mobiliari i escombraries a interior d'edifici
existent, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou retirada de mobiliari existent, brossa, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 13)

6,85

66,800

457,58

8

K216Z67P

m2

Enderroc de tancament de taulers de fusta, estructura de suport i
porta d'accés, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i
posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 20)

12,47

25,000

311,75

9

K214Z51P

m3

Enderroc de mur d'obra de fàbrica (ceràmica, ...), amb mitjans

181,73

5,774

1.049,31

EUR
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manuals i transport interior fins al punt de càrrega i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i
posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 18)

10 K214Z01P

u

Formació de forat a mur de fàbrica o mamposteria existent per tal
de permetre el pas de nou perfil metàl·lic. Inclou: disposició
d'encofrat necessari i ataconat amb morter sense retracció.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 17)

104,51

3,000

313,53

11 K211Z49P

m3

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent,
de 4 m d'alçària, amb estructura vertical d'acer i estructura
horitzontal de formigó armat, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus
ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i
posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 15)

14,06

39,000

548,34

12 K2112695

m3

Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de
bastides i apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 14)

13,43

341,315

4.583,86

13 K219Z9ZP

m2

Enderroc de paviment, del morter de recepció i de la solera
existents, amb mitjans manuals i martell trencador. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 21)

23,91

110,200

2.634,88

14 K213122M

m3

Enderroc de fonament de maçoneria, obra ceràmica o formigó en
massa, amb compressor i martell picador. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació i
posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 16)

171,45

10,157

1.741,42

15 K1RAZ13P

m2

Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 12)

1,89

157,450

297,58

16 K4Z0ZCSP

m

Reblert amb morter d'alta resistència sense retracció o
lleugerament expansiu per obturació d'escorrentius existent.
Inclou col·locació prèvia de peça de poliestirè expandit per
delimitar la zona a obturar. S'inclou la disposició dels mitjans de

18,92

16,800

317,86

EUR
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seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, col·locació del morter amb mitjans manuals i anivellament
d'acabats, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 43)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

01

CONDICIONAMENT DEL TERRENY/SOLAR

NUM. CODI

17.329,19

P1.0R.00.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K2412039

m3

Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat,
amb camió de 7 t carregat a màquina. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per
a càrrega i descàrrega, transport i descàrrega de les terres a
l'obra, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 30)

8,77

94,083

825,11

2

K2A11000

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària a l'obra, retirada de maquinària i neteja
del lloc de treball. (P - 31)

10,49

94,083

986,93

3

K225177F

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de
tongades de terra i la seva humectació o dessecació,
compactació de les terres fins al grau assenyalat en el projecte,
retirada de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 29)

4,35

85,530

372,06

4

4D5MZ61P

u

Escorrentiu amb tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre,
col·locat en el mur. Inclou perforació en mur existent per a
permetre el pas de nou escorrentiu fins a zona de terres. S'inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 2)

53,79

14,000

753,06

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

02

EXCAVACIÓ SOTERRANI

NUM. CODI

2.937,16

P1.0R.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K221Z82P

m3

Excavació per a rebaix, en terreny d'acord amb estudi geotècnic,
amb miniexcavadora amb martell trencador i altres mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig,
excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs
l'aplomat de parets i el refinat de fons. (P - 27)

21,33

20,713

441,81

2

K221Z42P

m3

Excavació per a rebaix en terreny d'acord amb estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs
l'aplomat de parets i el refinat de fons. (P - 26)

3,44

142,550

490,37

TOTAL

SUBCAPÍTOL

P1.0R.01.02

932,18

EUR
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PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

03

EXCAVACIÓ DE FONAMENTACIÓ

NUM. CODI
1

K222Z72P

TOTAL

UA
m3

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Excavació de pous i rases per a fonamentació, en terreny d'acord
amb estudi geotècnic, amb miniexcavadora amb martell trencador
i altres mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i
elevació de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió,
repàs i refinat de sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja
de la zona de treball.
(P - 28)

AMIDAMENT

IMPORT

28,99

66,920

1.940,01

1.940,01

P1.0R.01.03

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

02

FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ

SUBCAPÍTOL

01

FONAMENTACIONS EN SUPERFICIE

NUM. CODI

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K3Z1Z2QP

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb ajuda de bomba i
grua. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, abocat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra
acabada. (P - 41)

13,45

94,134

1.266,10

2

K315Z2HP

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb ajuda de bomba i grua, mànega i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments
necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a
l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense
fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 32)

116,61

57,508

6.706,01

3

K31B4000

kg

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de tubs metàl·lics per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i

1,39

3.201,293

4.449,80

EUR
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mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 33)

4

K31DD100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements de fonamentació
amb tauler de fusta (medició de superfície teòrica en contacte
amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de
col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació
dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element
i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris,
aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat,
anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació
dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 34)

26,46

33,200

878,47

5

KQBAZ21P

m2

Protecció d'arrels de vegetació existent, mitjançant formació de
caixa amb poliestirè expandit. Inclou formació de caixa de
dimensions necessàries per deixar embolicades tota la zona
d'arrels. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 47)

45,20

7,200

325,44

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

02

FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ

SUBCAPÍTOL

02

MURS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI

13.625,82

P1.0R.02.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K325ZHCP

m3

Formigó per a murs de contenció realitzats per dames i en dues
fases, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb ajuda de bomba i
grua, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, remats de coronació segons indicacions
de projecte, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'un sol
cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de formigonat
coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs intermitents
després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 35)

151,36

44,493

6.734,46

2

K325ZHTP

m3

Formigó per a murs de contenció realitzats per dames,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb ajuda de bomba i
grua, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i

129,54

22,805

2.954,16

EUR
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anivellació de l'acabat, remats de coronació segons indicacions
de projecte, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'un sol
cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de formigonat
coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs intermitents
després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 36)

3

K32BZ4QP

kg

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció realitzats per
dames i en dues fases. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
encavalcaments amb les llargades definides en el projecte,
col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de
les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 38)

2,21

3.589,050

7.931,80

4

K32BZ4QA

kg

Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció realitzats per
dames. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors en gelosia. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a
pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 37)

1,70

2.506,080

4.260,34

5

K32DZ1RP

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de contenció
realitzats per dames i en dues fases, de base rectilínia encofrats a
una cara, per a deixar el formigó vist (medició de superfice teòrica
en contacte amb el formigó), inclou formació de retranqueig a la
zona d'escorrentius i tots els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de
col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació
dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element
i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris,
aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat,
anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior
reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas
necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització
de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació
dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs (P - 40)

52,76

98,873

5.216,54

6

K32DZ11P

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de contenció
realitzats per dames, de base rectilínia encofrats a una cara, per a
deixar el formigó vist (medició de superfice teòrica en contacte

46,96

74,520

3.499,46

EUR
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amb el formigó), inclou formació de retranqueig a la zona
d'escorrentius i tots els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació
dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels
tirants protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M
40A, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs
en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i
dilatació, realització d'escorrentius, tapament dels junts irregulars
de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris
per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 39)

7

K4ZWZ20P

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de
diàmetre 10 mm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu de
resines epoxi, segons detall de plànols i plec de condicions.
S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides
al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. (P
- 45)

12,65

384,000

4.857,60

8

K4D3Z50X

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat mitjançant 'Nervometal' o un
altre sistema equivalent com a encofrat perdut per aconseguir una
certa rugositat per a la segona fase de formigonat (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó). Inclou part
proporcional de col·locació d'elements portants mitjançant
rastrells de fusta de 10 cm en aquells lloc on es cregui necessari.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats
de pas necessaris, realització de junts de construcció i dilatació,
col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres
elements, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 42)

27,41

9,046

247,95

9

K7J1Z35P

m

Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´,
Perfil elastomèric d'ànima plana de 450 mm d'amplària per a junt
de treball. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.
(P - 46)

106,55

15,200

1.619,56

10 K4ZBZ10P

m2

Làmina de neoprè armat, per a recolzaments estructurals elàstics,
col·locada adherida; formada per dues làmines de neoprè de 10
mm de gruix separades per una xapa d'acer S 275 JR de 2 mm
d'espessor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 44)

704,25

4,065

2.862,78

11 K214ZTRP

u

Formació de forat a mur de fàbrica o mamposteria existent per tal

2.500,00

1,000

2.500,00

EUR
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de realitzar un registre de dimensions a determinar per la D.F.
Inclou: enderroc manual de mur de mamposteria, disposició
d'encofrat necessari i ataconat amb morter sense retracció,
execució de reperfilat de superfícies mitjançant morter sense
retracció per obtenir una superfície plana on assentar el bastiment
del registre, bastiment i porta de registre d'acer galvanitzat.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 19)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

0R

OBRA REFORMA

CAPÍTOL

02

FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ

SUBCAPÍTOL

11

ANCORATGES PER A MURS

NUM. CODI
1

43GZZMYP

TOTAL

UA
m

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Subministre, muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur
existent, en perfils laminats i xapes, d'acer S 275 JR, treballat a
taller i col·locat a obra. Inclou formació d'encastament a mur
existent mitjançant tauló, cunya i dorment de fusta, part
proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta
resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i
d'ancoratge, executat segons plànols de projecte. Inclou el lloguer
dels apuntalaments durant 5 mesos. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, arriostrament i apuntalament necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars (inclosos els mitjans auxiliars d'elevació
i transport) a l'obra, transport d'elements metàl·lics fins a un
magatzem de reciclatge autoritzat i el pagament de les taxes i el
cànon corresponents, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 1)

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

CQ

CONTROL DE QUALITAT

CAPÍTOL

01

CONTROL DE QUALITAT

1

XPA0Z0CQ

TOTAL

UA
pa

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a obra, en
base al Pla de Control de Qualitat (P - 0)

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

GR

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL

01

GESTIÓ DE RESIDUS

1

E2R3503A

AMIDAMENT

IMPORT

266,13

158,950

42.301,36

42.301,36

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.150,00

1,000

2.150,00
2.150,00

P1.CQ.01

PROJECTE

NUM. CODI

PREU

P1.0R.02.11

PROJECTE

NUM. CODI

42.684,65

P1.0R.02.02

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc
de treball. (P - 5)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

11,70

280,601

3.283,03

EUR

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

PROJECTE DE MUR CAN GINESTAR
SITUAT A SANT JUST DESVERN
BBG Estructures E8157-02. Juny de 2018.

PRESSUPOST

Pàg.: 10

2

E2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc
de treball. (P - 6)

13,93

464,114

6.465,11

3

E2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)

4,70

280,601

1.318,82

4

E2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

20,23

464,114

9.389,03

TOTAL

CAPÍTOL

PROJECTE

P1

PRESSUPOST E8157-02

EDIFICI / INTERVENCIÓ

SS

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

01

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI
1

XPA0Z0SS

TOTAL

20.455,99

P1.GR.01

UA
pa

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a obra, en
base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)
P1.SS.01

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3.600,00

1,000

3.600,00
3.600,00

EUR
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1

Import

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

P1.0R.00.00
P1.0R.00.03
P1.0R.00

Treballs previs
Enderroc parcial
Intervencions prèvies i enderrocs

Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

P1.0R.01.01
P1.0R.01.02
P1.0R.01.03
P1.0R.01

Condicionament del terreny/solar
Excavació soterrani
Excavació de fonamentació
Moviment de terres

Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

P1.0R.02.01
P1.0R.02.02
P1.0R.02.11
P1.0R.02

Fonamentacions en superficie
Murs de contenció
Ancoratges per a murs
Fonamentacions i sistemes de contenció

7.187,66
17.329,19
24.516,85
2.937,16
932,18
1.940,01
5.809,35
13.625,82
42.684,65
42.301,36
98.611,83
128.938,03

Import

NIVELL 3: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Edifici / Intervenció

P1.0R.00
P1.0R.01
P1.0R.02
P1.0R

Intervencions prèvies i enderrocs
Moviment de terres
Fonamentacions i sistemes de contenció
Obra Reforma

24.516,85
5.809,35
98.611,83
128.938,03

Capítol
Edifici / Intervenció

P1.CQ.01
P1.CQ

Control de Qualitat
Control de Qualitat

2.150,00
2.150,00

Capítol
Edifici / Intervenció

P1.GR.01
P1.GR

Gestió de Residus
Gestió de Residus

20.455,99
20.455,99

Capítol
Edifici / Intervenció

P1.SS.01
P1.SS

Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

3.600,00
3.600,00
155.144,02

Import

NIVELL 2: EDIFICI / INTERVENCIÓ
Edifici / Intervenció
Edifici / Intervenció
Edifici / Intervenció
Edifici / Intervenció
Projecte

P1.0R
P1.CQ
P1.GR
P1.SS
P1

Obra Reforma
Control de Qualitat
Gestió de Residus
Seguretat i Salut
Pressupost E8157-02

128.938,03
2.150,00
20.455,99
3.600,00
155.144,02
155.144,02

Import

NIVELL 1: PROJECTE
Projecte

P1

Pressupost E8157-02

155.144,02
155.144,02

EUR
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Pag.

1

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

155.144,02

13 % Despeses generals SOBRE 155.144,02....................................................................................

20.168,72

6 % Benefici industrial SOBRE 155.144,02........................................................................................

9.308,64

Subtotal

184.621,38

21 % IVA SOBRE 184.621,38.............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

38.770,49

€

223.391,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

Robert Brufau i Niubó
Dr. Arquitecte
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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INTRODUCCIÓ AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte que ens ocupa amb
l’objectiu del compliment a l’establert al RD 314/2006, del 17 de març pel que s’aprova el CTE
modificat per RD 1371/2007.

OBJECTIU DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
L’objectiu del pla de qualitat és aportar els mitjans i assistència tècnica necessària per realitzar el
control de qualitat de les intervencions corresponents a l’edifici objecte del present projecte.

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1. Control de qualitat dels materials i aparells.
2. Control d’execució segons normatives.
3. Control de les proves realitzades.
4. Dossier de documentació final.
L’assistència tècnica del control de qualitat estarà vinculada al servei de la Direcció Facultativa a
qui dirigirà la seva activitat.
El control de qualitat es realitzarà sobre el projecte que sigui establert com a definitiu per la
Direcció Facultativa i el Pla de Control de Qualitat.

FASES DEL PLA DE CONTROL
Control de qualitat sobre materials i aparells
El control de qualitat sobre els materials es realitzarà d’acord amb les pautes que exigeixen les
reglamentacions i normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir la
qualitat de les intervencions.
Quan s’utilitzin materials que pel seu caràcter singular no siguin emparats per la normativa
nacional específica a la que referir la certificació es podran utilitzar normatives o recomanacions de
reconegut prestigi.
En casos específics es realitzarà la presentació prèvia de mostres per l’aprovació de la Direcció
Facultativa.
Els materials i equips d’origen industrial, caldrà que compleixin les següents condicions funcionals
i de qualitat:
les fixades al Plec de Condicions Tècniques.
les fixades als reglaments i normes que els afectin.
les fixades per les normes UNE.
Dels materials i equips que arribin a l’obra amb certificat d’origen industrial nacional i que acreditin
el compliment de la reglamentació que els afecti, es comprovarà que les característiques s’ajusten
al contingut del certificat d’origen.
El control dels materials i aparells quedaran reflectits a una fitxa de recepció que serà inclosa al
Dossier de Documentació.
Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb indicació
dels controls efectuats.
Control de qualitat de l’execució
El control de qualitat sobre la realització de cada una de les partides, comprovarà que són
executades d’acord amb les condicions tècniques establertes.
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Durant el desenvolupament de les intervencions es realitzaran visites periòdiques que s’ajustaran
a la planificació de l’execució que segueixin les instalꞏlacions i mantenint un criteri racional en la
distribució de les mateixes.
El control d’execució d’obra vigilarà que les intervencions que es realitzin siguin ajustades a les
exigències de les reglamentacions que puguin afectar-les.
Qualsevol controvèrsia o desviació que es presenti entre l’execució de les intervencions i les
condicions específiques i reglamentades serà analitzada i comunicada a la Direcció Facultativa pel
seu estudi i presa de decisions.
Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin, s’emetrà un informe amb indicació de
les intervencions controlades i anomalies i estat en que es troben.
Control sobre les proves realitzades
Els responsables del Control de Qualitat verificaran els assaigs i proves durant el transcurs de
l’obra. Al finalitzar la mateixa s’efectuarà la comprovació de les proves realitzades.
Les proves seran ajustades a les exigides al Plec de Condicions Tècniques del projecte i a les
d’obligat compliment que exigeix la reglamentació vigent que els sigui aplicable contractualment.
Els resultats i les conclusions de tots els assaigs i proves realitzats seran inclosos al dossier de
documentació.
Les proves seran iniciades quan es disposi dels plànols i esquemes definitius i de la resta de
documentació a subministrar per l’industrial.

DOCUMENTACIÓ
Dossier previ a l’inici de l’obra
La DF proporcionarà una còpia a la Propietat / Promotor d’aquesta memòria per a que encarregui
els assaigs i proves esmentats a l’empresa que els portarà a terme, ja sigui contractant-la
directament o a través de l’Empresa Contractista.
Documentació d’obra
L’empresa encarregada del Control de Qualitat proporcionarà una còpia de tota la documentació
emesa a:
Propietat / Promotor
Direcció Facultativa
Dossier final de documentació
L’actuació del control de qualitat, així com la recopilació de memòries i certificats dels materials,
seran recollits en el dossier de documentació.
En l’apartat de les intervencions hi haurà la següent documentació:
Memòria descriptiva
Plànols
La DF proporcionarà una còpia que actualitzarà i completarà el document de visat, junt amb el
Certificat de compliment del mateix.
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES
CONSTRUCCIÓ VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”

DE

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de
Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta,
també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent els edificis, en funció del
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes
de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de
construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quin marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin
incidència en els següents requisits essencials:
a) Resistència mecànica i estabilitat.
b) Seguretat en cas d’incendi.
c) Higiene, salut i medi ambient.
d) Seguretat d’utilització.
e) Protecció en front del soroll.
f)

Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El Marcat CE d’un producte de construcció indica:
Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els
requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies
pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent decisió de
la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4,
i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o
per un organisme notificat)
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat
CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions
establertes en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els
següents passos:
Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data
d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma
nacional hagi expirat.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.
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COMPROVACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DEL MARCAT CE
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas” i, per
últim, en “Productes de construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula que es fa referència al final de la present nota (i que anirà actualitzant en funció de la
publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades
per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:
La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV)
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de
la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix
producte en funció de l’ús que es destini, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia
DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

EL MARCAT CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació
complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
a)

En el producte pròpiament dit.

b)

En una etiqueta adherida al mateix.

c)

En el seu envàs o embalatge.

d)

En la documentació comercial que s’adjunta.

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 milꞏlímetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, diuen estar situades, en una de les
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de
les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de
productes) entre les que s’inclouen:
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El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant .
El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darrers xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de
totes elles)
La designació del producte, els seu ús previst i la seva designació normalitzada.
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en
DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en les
inscripcions complementàries)
Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra,
color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades
anteriorment pel símbol.
Dins les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD
(no performance determines) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no té requisits
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta
característica.
En cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del
DITE i la avaluació de conformitat associada.

LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte
li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar
clarament les directives que li han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat al producte i pot consistir
en un o varis dels següents tipus d’escrits:
Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui
quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.
Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari
pels productes amb sistema d’avaluació 1 o 1+.
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop s’hagi exhaurit
el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de
la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa
vigent mentre no es produeixi la seva anulꞏlació expressa.
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS
QUE NO ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNEEN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de
coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:

PRODUCTES NACIONALS
D’acord amb l’Art. 9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals.
El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen en els
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses
principalment pels Ministres de Foment i de la Ciència i Tecnologia..
b) L’acreditació del seu compliment exigint de la documentació que pugui garantir la seva
observança.
c) Donar l’ordre de relació dels assaigs i proves precises en cas que la documentació
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.
A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es
defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.

PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS COMUNITARI
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92, estableix que els productes (a petició expressa i
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions
espanyoles vigents si:
Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme
autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest
d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció.
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE.
No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al
procediment descrit en el punt 1.

PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS EXTRACOMUNITARI
L’art. 9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les
especificacions tècniques europees corresponents disposis una altre cosa, és a dir, el procediment
analitzat en el punt 1.
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Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al solꞏlicitar l’acreditació del compliment de les especificacions
tècniques del producte en qüestió.
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.
Marca / Certificat de conformitat a Norma:
És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional
d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li
són d’aplicació.
Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de
concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el
mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificacions (CTC) del corresponent organisme de
certificació (AENOR, ECA, LGAI, ...)
Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.
Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT)
Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per
aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del
producte per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació.
Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques
del producte.
A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és el “Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de
validesa del DIT.
Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori
contingudes en les disposicions corresponents.
En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR.
Autorització d’ús dels forjats:
Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó
armat o pretesat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, o de ceràmica i
formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació.
Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE.
El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a
solꞏlicitud del peticionar.
Segell INCE
És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”,
mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per si mateix, l’acreditació de les especificacions
tècniques exigibles.
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Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria
primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la
producció.
La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades
com ho solꞏliciti el peticionari, podent-se cancelꞏlar el dret de l’ús del Segell INCE quan es
comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per la seva concessió.
Segell INCE / Marca AENOR
És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que
ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE.
Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR
(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus
reglaments tècnics per a la concessió i retirada).
Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de
conformitat a Norma.
Certificats d’assaig
Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per
tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i,
per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió.
En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests laboratoris
han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat
Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i
proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti
de laboratoris acreditats.
En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori,
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot fer servir de
referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC.
En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.
Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el
material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.
Certificat del fabricant
Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie
d’especificacions tècniques.
Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat
anterior, en aquest cas seran valides les citades recomanacions.
Aquest tipus de document no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.
Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions
tècniques obligatòries.
Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes
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de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pelꞏlicula anòdica sobre alumini i la Marca de
qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini.
Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per
exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Informació suplementària
La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina web: www.enac.es
Les característiques del DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits
per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apolo.html
Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR,...) poden consultar-se en www.miviv.es, en
“Normativa”.
La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les
seves pàgines web www.aenor.es, www.lgai.es, etc.
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
CIMENTS
Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)
Aprovada pel Reial Decret 956/2008, de 6 de juny (BOE 19/06/2008)
Derroga la anterior instrucció RC-08, incorporant l’obligació d’estar en possessió del marcat “CE”
pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el
termini de vigència de la mateixa.
Fase de recepció de materials de construcció


Articles 4 i 5. Especificacions i designació



Article 6. Control de recepció



Article 7. Emmagatzematge

Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 de
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor d’hidratació (UNE-EN
14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE-EN 197-4) aprovades per Resolució d’1
de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE-EN 413-1), aprovada per
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres,
fonamentacions i estructures de construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29
de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001)
Recolzaments estructurals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovada per Resolució d’1 de febrer de
2005 (BOE 19/02/2005)


Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.



Recolzaments de rodet. UN-EN 1337-4.



Recolzaments oscilꞏlants . UNE-EN 1337-6.

Additius per a formigons i pastes
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de
2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005).


Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2.



Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNEEN 934-4.

Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1) aprovada per la
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)
Àrids per a formigons, morters i lletades
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes relacionats, aprovada la Resolució de 14 de
gener de 2004 (BOE 11/02/2004)


Àrids per a formigó. UNE-EN 12620



Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1.



Àrids per a morters. UNE-EN 13139.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Pla Control Qualitat

13/38

Exp. E8157

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)
Aprovada per Reial Decret 1247/2008 del 18 de Juliol (BOE 22/08/2008)
FASE DE PROJECTE


Article 4. Condicions generals

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ


Article 78. Criteris generals del control



Article 79. Condicions per a la conformitat de l’estructura



Article 80. documentació i tractabilitat



Article 81. Nivells de garantia i distintius de qualitat



Article 84. Criteris generals per a la comprovació de la conformitat dels materials
components del formigó



Article 85. Criteris específics per a la comprovació de la conformitat dels materials
components del formigó



Article 86. Control del formigó



Article 87. Control de l’acer per a armadures passives



Article 88. Control de les armadures passives



Article 89. Control de l’acer per a armadures actives



Article 90. Control dels elements i sistemes de pretesat



Article 91. Control dels elements prefabricats.

FASE D’EXECUCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Article 92. Criteris generals per al control d’execució



Article 93. Comprovacions prèvies a l’inici de l’execució



Article 94. Control dels processos d’execució previs a la colꞏlocació de l’armat



Article 95. Control del procés de muntatge de l’armat



Article 96. Control de les operacions de pretesat



Article 97. Control dels processos de formigonat



Article 98. Control de processos posteriors al formigonat



Article 99. Control del muntatge i unions d’elements prefabricats



Article 100. Control de l’element construït



Article 101. Assaigs d’informació complementària de l’estructura



Article 102. Control d’aspectes mediambientals
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LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR
CONSTÀNCIA
FONAMENTACIÓ
FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES


Estudi Geotècnic.



Anàlisi de les aigües quan hagi indicis que siguin àcides, salines o d’agressivitat potencial.



Control geomètric de replantejaments i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies
segons DB SE C Seguretat Estructural Fonaments.



Control de formigó armat segons EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguretat Estructural Fonaments.



Control de fabricació i transport del formigó armat.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Excavació:


Control de moviments a l’excavació.



Control del material de reblert i del grau de compacitat.

Gestió d’aigua:


Control del nivell freàtic



Anàlisi d’inestabilitats de les estructures enterrades en el terreny per trencaments
hidràulics.

Millora o reforç del terreny:


Control de les propietats del terreny després de la millora

Ancoratges al terreny:


Segons norma UNE EN 1537:2001

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT
CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucción para la Recepción de
Cementos, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:


Ciment



Aigua de pastada



Àrids



Altres components (abans de l’inici de l’obra)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:


Resistència



Consistència



Durabilitat

Assajos de control del formigó:
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Modalitat 1: Control a nivell reduït



Modalitat 2: Control al 100 %



Modalitat 3: Control estadístic del formigó



Assajos d’informació complementària (en los casos contemplats per la EHE als articles 72º
i 75º i 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).

Control de qualitat de l’acer:
Control a NIVELL REDUÏT:


Només per armadures passives.

Control a NIVELL NORMAL:


S’ha de realitzar tant a armadures actives com passives.



L’únic vàlid per a formigó pretesat.



Tant per als productes certificats com per als que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans del formigonat.

Comprovació de SOLDABILITAT:


En cas d’existir empalmaments per soldadura

Altres controls:


Control de dispositius d’ancoratge i empalmament d’armadures postesades.



Control de les baines i accessoris per a armadures de pretesat.



Control dels equips de tesat.



Control dels productes d’injecció.

CONTROL DE L’EXECUCIÓ
Nivells de control d’execució:
Control d’execució a NIVELL REDUÏT:


Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

Control de recepció a NIVELL NORMAL:


Existència de control extern.



Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

Control d’execució a NIVELL INTENS:


Sistema de qualitat propi del constructor.



Existència de control extern.



Tres inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:


Control del tesat de les armadures actives.



Control d’execució de la injecció.



Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de carrega i altres assaigs no
destructius)
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MEMÒRIA DE MATERIALS INCLOSOS AL PROGRAMA DE CONTROL
DE QUALITAT
Els segells de qualitat hauran d’anar acompanyats del certificat del constructor conforme és el
material que ha estat colꞏlocat a l’obra (concretant emplaçament i propietari).

MOVIMENT DE TERRES
REBLERT DEL TERRENY
a) Descripció
Obres consistents en l'extensió i compactació de sòls procedents d'excavacions o préstecs que es
realitzen en rases i pous.
b) Prescripcions sobre els productes
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra


Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats.

S'inclouen la major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants
de l'activitat industrial tals com certes escòries i cendres polvoritzades. Els productes
manufacturats, com agregats lleugers, podran utilitzar-se en alguns casos. Els sòls cohesius
podran ser tolerables amb unes condicions especials de selecció, colꞏlocació i compactació.
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.1, es requerirà disposar d'un material de característiques
adequades al procés de colꞏlocació i compactació i que permeti obtenir, després del mateix, les
necessàries propietats geotècniques.
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II,
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels
subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos.


Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats.

Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i que la seva humitat és
l'adequada per a evitar la seva segregació durant la seva posada en obra i obtenir el grau de
compactació exigit.
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.2, es prendran en consideració per a la selecció del material
de reblert els següents aspectes: granulometria; resistència a la trituració i desgast;
compactabilitat; permeabilitat; plasticitat; resistència al subsòl; contingut en matèria orgànica;
agressivitat química; efectes contaminants; solubilitat; inestabilitat de volum; susceptibilitat a les
baixes temperatures i a la gelada; resistència a la intempèrie; possibles canvis de propietats
deguts a l'excavació, transport i colꞏlocació; possible cimentació després de la seva colꞏlocació.
En cas de dubte haurà d'assajar-se el material de préstec. El tipus, nombre i freqüència dels
assajos dependrà del tipus i heterogeneïtat del material i de la naturalesa de la construcció que
vagi a utilitzar-se el reblert.
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.2, normalment no s'utilitzaran els sòls expansius o solubles.
Tampoc els susceptibles a la gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o torba si van
a emprar-se com reblert estructural.
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment)
Els aplecs de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s'eviti la seva
segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie,
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formant els aplecs sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de
diferents tipus.


Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra

Característiques tècniques de cada unitat d'obra
L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu. S'hauran eliminat els bolos i els
laterals i fons estaran nets i perfilats.
Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial
o subsuperficial, es desviaran les primeres i captaran les segones, conduint-les fora de l'àrea on
vagi a realitzar-se el reblert, executant-se aquest posteriorment.
Procés d'execució
EXECUCIÓ
Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.3, abans de procedir al reblert, s'executarà una bona neteja
del fons i, si és necessari, es piconarà o compactarà degudament. Prèviament a la colꞏlocació de
reblert sota l'aigua ha de dragar-se qualsevol sòl tou existent.
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.3, els procediments de colꞏlocació i compactació del reblert
han d'assegurar la seva estabilitat en tot moment, evitant a més qualsevol pertorbació del subsòl
natural.
En general, s’abocaran les terres en l'ordre invers al de la seva extracció quan el reblert es realitzi
amb terres pròpies. S'emplenarà per tongades piconades de 20 cm, exemptes les terres d'àrids o
terrossos majors de 8 cm. Si les terres de reblert són sorrenques, es compactarà amb safata
vibratòria. El reblert en el trasdós del mur es realitzarà quan aquest tingui la resistència necessària
i no abans de 21 dies si és de formigó.
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.3, el reblert que es colꞏloqui adjacent a estructures ha de
disposar-se en tongades d'espessor limitat i compactar-se amb mitjans d'energia petita per a evitar
dany a aquestes construccions.
TOLERÀNCIES ADMISSIBLES
El reblert s'ajustarà a l'especificat i no presentarà seients en la seva superfície. Es comprovarà, per
a volums iguals, que el pes de mostres de terreny piconat no sigui menor que el terreny inalterat
confrontant. Si tot i les precaucions adoptades, es produís una contaminació en alguna zona del
reblert, s'eliminarà el material afectat, substituint-lo per un altre en bones condicions.
Control d'execució, assajos i proves
CONTROL D'EXECUCIÓ
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.4, el control d'un reblert ha d'assegurar que el material, el
seu contingut d'humitat en la colꞏlocació i el seu grau final de compacitat obeeixin a l'especificat.
ASSAJOS I PROVES
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.4, el grau de compacitat s'especificarà com percentatge
d’allò obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. En esculleres o en reblerts
que continguin una proporció alta de grandàries gruixudes no són aplicables els assajos Proctor.
En aquest cas es comprovarà la compacitat per mètodes de camp, tals com definir el procés de
compactació a seguir en un reblert de prova, comprovar l'assentament d'una passada addicional
de l'equip de compactació, realització d'assajos de càrrega amb placa o l'ocupació de mètodes
sísmics o dinàmics.
Conservació i manteniment
El reblert s'executarà en el menor termini possible, cobrint-se una vegada acabat, per a evitar en
tot moment la contaminació del reblert per materials estranys o per aigua de pluja que produeixi
bassals superficials.
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TRANSPORT DE TERRES I ENDERROCS
a) Descripció
Treballs destinats a traslladar a abocador les terres sobrants de l'excavació i els enderrocs.
b) Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra
Característiques tècniques de cada unitat d'obra
CONDICIONS PRÈVIES
S'organitzarà el tràfic determinant zones de treball i vies de circulació. Quan en les proximitats de
l'excavació existeixin esteses elèctriques, amb els fils nus, s'haurà de prendre alguna de les
següents mesures:


Desviament de la línia.



Tall del corrent elèctric.



Protecció de la zona mitjançant apantallats.



Es guardaran les màquines i vehicles a una distància de seguretat determinada en funció
de la càrrega elèctrica.

Procés d'execució
EXECUCIÓ
En cas que l'operació de descàrrega sigui per a la formació de terraplens, serà necessària l'ajuda
d'una persona experta per a evitar que a l'acostar-se el camió a la vora del terraplè, aquest falli o
que el vehicle pugui bolcar, sent convenient la instalꞏlació de topalls, a una distància igual a l'altura
del terraplè, i/o com a mínim de 2 m.
Es fitarà la zona d'acció de cada màquina en la seva zona de treball. Quan sigui marxa enrere o el
conductor estigui mancat de visibilitat estarà auxiliat per un altre operari a l'exterior del vehicle.
S'extremaran aquestes precaucions quan vehicle o màquina canviï de zona de treball i/o
s'entrecreuin itineraris. En l'operació d'abocament de materials amb camions, un auxiliar
s'encarregarà de dirigir la maniobra a fi d'evitar atropellaments a persones i colꞏlisions amb altres
vehicles.
Per a transports de terres situades per nivells inferiors a la cota 0 l'ample mínim de la rampa serà
de 4,50 m, eixamplant-se en les corbes, i els seus pendents no seran majors del 12% o del 8%,
segons es tracti de trams rectes o corbs, respectivament. En qualsevol cas, es tindrà en compte la
maniobrabilitat dels vehicles utilitzats.
Els vehicles de càrrega, abans de sortir a la via pública, contaran amb un tram horitzontal de
terreny consistent, de longitud no menor de una vegada i mitja la separació entre eixos, ni inferior
a 6 m.
Les rampes per al moviment de camions i/o màquines conservaran el talús lateral que exigeixi el
terreny.
La càrrega, tant manual com mecànica, es realitzarà pels laterals del camió o per la part del
darrere. Si es carrega el camió per mitjans mecànics, la pala no passarà per sobre de la cabina.
Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega, durant o després del buidat, s'acosti a la vora
del mateix, es disposaran topalls de seguretat, comprovant-se prèviament la resistència del terreny
al pes del mateix.
Control d'execució, assajos i proves
CONTROL D'EXECUCIÓ
Es controlarà que el camió no sigui carregat amb una sobrecàrrega superior a l'autoritzada.
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BUIDAT DEL TERRENY
a) Descripció
Excavacions a cel obert realitzades amb mitjans manuals i/o mecànics, que en tot el seu perímetre
queden per sota del sòl, per a amples d'excavació superiors a 2 m.
b) Prescripcions sobre els productes
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II,
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels
subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos.


Apuntalaments: elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals,
puntals, etc. La fusta serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim
d'humitat en la fusta no serà major del 15%. La fusta no presentarà principi de pudrició,
alteracions ni defectes.



Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió.



Sistemes prefabricats metàlꞏlics i de fusta: taulers, plaques, puntales, etc.



Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc.



Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell destrossador.



Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua.

Quan escaigui fer assajos per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests
podran ser els quals s'indiquen:


Apuntalaments de fusta: assajos de característiques físico-mecàniques: contingut
d'humitat. Pes específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa.
Resistència a compressió. Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i amidant
la data a trencament, determinació del mòdul d'elasticitat I. Resistència a la tracció.
Resistència a l’enfonsament. Resistència a esforç tallant.

c) Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra
Característiques tècniques de cada unitat d'obra
CONDICIONS PRÈVIES
Les lliteres del replantejament seran dobles en els extrems de les alineacions i estaran separades
de la vora del buidat no menys de 1 m.
Es disposaran punts fixos de referència en llocs que no puguin ser afectats pel buidat, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del
terreny. Les lectures diàries dels desplaçaments referits a aquests punts s'anotaran en un quadre
per al seu control per la direcció facultativa.
Per a les instalꞏlacions que puguin ser afectades pel buidat, es recaptarà de les seves Companyies
la posició i solució a adoptar, així com la distància de seguretat a esteses aèries de conducció
d'energia elèctrica. A més es comprovarà la distància, profunditat i tipus de la fonamentació i
estructura de contenció dels edificis que puguin ser afectats pel buidat.
Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs
justificatius dels apuntalaments a realitzar, que podran ser modificats per la mateixa quan ho
consideri necessari. L'elecció del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les
solꞏlicitacions per fonamentació pròxima o vial i de la profunditat del tall.
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Procés d'execució
EXECUCIÓ
El contractista haurà d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets de totes les excavacions que
realitzi, i aplicar oportunament els mitjans de sosteniment, apuntalaments, reforç i protecció
superficial del terreny apropiats, a fi d'impedir despreniments i lliscaments que poguessin causar
danys a persones o a les obres.
Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 8.1.1
Explanacions): Abans de començar els treballs es revisarà l'estat dels apuntalaments, reforçant-los
si fos necessari, així com les construccions pròximes, comprovant si s'observen seients o
esquerdes. Les unions entre peces garantiran la rigidesa i el monolitisme del conjunt. S'adoptaran
les mesures necessàries per a evitar l'entrada d'aigua i mantenir lliure d'aigua la zona de les
excavacions. Per a aquests fins es construiran les proteccions, rases i cunetes, drenatges i
conductes de desguàs que siguin necessaris. Si aparegués el nivell freàtic, es mantindrà
l'excavació lliure d'aigua així com el reblert posterior, per a això es disposarà de bombes
d'esgotament, desguassos i canalitzacions de capacitat suficient. Els pous d'acumulació i aspiració
d'aigua se situaran fora del perímetre de la fonamentació i la succió de les bombes no produirà
soscavament o erosions del terreny, ni del formigó colꞏlocat. No es realitzarà l'excavació del
terreny a tomb, soscavant el peu d'un massís per a produir la seva bolcada. No s'acumularan
terres d'excavació al costat de la vora del buidat, separant-se del mateix una distància igual o
major a dues vegades la profunditat del buidat. En tant s'efectuï la consolidació definitiva de les
parets i fons del buidat, es conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions realitzades. El
refinament i sanejament de les parets del buidat es realitzarà per a cada profunditat parcial no
major de 3 m. En cas de pluja i suspensió dels treballs, els fronts i talussos quedaran protegits. Se
suspendran els treballs d'excavació quan es trobi qualsevol anomalia no prevista, com variació
dels estrats, cursos d'aigües subterrànies, restes de construccions, valors arqueològics, i es
comunicarà a la direcció facultativa. Segons el CTE DB ES C, apartat 7.2.2.2, la prevenció de
caiguda de blocs requerirà la utilització adequada de malles de retenció.
El buidat es podrà realitzar:


Sense dames: el terreny s'excavarà entre els límits laterals fins a la profunditat definida en
la documentació. L'angle del talús serà l'especificat en projecte. El buidat es realitzarà per
franges horitzontals d'altura no major que 1,50 m o que 3 m, segons s'executi a mà o a
màquina, respectivament. En les vores amb elements estructurals de contenció i/o
mitgers, la màquina treballarà en adreça no perpendicular a ells i es deixarà sense
excavar una zona de protecció d'ample no menor que 1 m, que es llevarà a mà abans de
descendir la màquina en aquesta vora a la franja inferior.



Amb dames: una vegada replantejades les dames s'iniciarà, per un dels extrems del talús,
l'excavació alternada dels mateixos. A continuació es realitzaran els elements estructurals
de contenció en les zones excavades i en el mateix ordre. Les dames es realitzaran, en
general, començant per la part superior quan es realitzin a mà i per la seva banda inferior
quan es realitzin amb màquina.

Excavació en roca: Quan les diaclasses i falles oposades en la roca, presentin buçaments o
direccions propícies al lliscament del terreny de fonamentació, estiguin obertes o reblertes de
material milonititzat o argilenc, o bé destaquin sòlids excessivament petits, s'aprofundirà
l'excavació fins a trobar terreny en condicions favorables. Els sistemes de diaclasses, les
individuals de certa importància i les falles, encara que no es considerin perilloses, es
representaran en plànols, en la seva posició, direcció i buçament, amb indicació de la classe de
material de reblert, i se senyalitzaran en el terreny, fora de la superfície a cobrir per l'obra de
fàbrica, a fi de facilitar l'eficàcia de posteriors tractaments d'injeccions, ancoratges, o altres.
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Anivellació, compactació i sanejament del fons: En la superfície del fons del buidat, s'eliminaran la
terra i els trossos de roca solts, així com les capes de terreny inadequat o de roca alterada que per
la seva direcció o consistència poguessin afeblir la resistència del conjunt. Es netejaran també les
esquerdes emplenant-les amb formigó o amb material compactat. També els laterals del buidat
quedaran nets i perfilats. L'excavació presentarà un aspecte cohesiu. S'eliminaran els bolos i es
repassarà posteriorment.
TOLERÀNCIES ADMISSIBLES
Condicions de no acceptació:


Errors en les dimensions del replanteig superiors al 2,5/1000 i variacions de 10 cm.



Zona de protecció d'elements estructurals inferior a 1 m.



Angle de talús superior a l'especificat en més de 2 º.



Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies admeses, haurien de ser corregides.

CONDICIONS D’ACABAT
Una vegada assolida la cota inferior del buidat, es farà una revisió general de les edificacions
mitgeres per a observar les lesions que hagin sorgit, prenent les mesures oportunes.
Control d'execució, assajos i proves
CONTROL D'EXECUCIÓ
Punts d'observació:
Replantejament:




Dimensions en planta i cotes de fons.
Durant el buidat del terreny:

-

Comparança dels terrenys travessats amb el previst en el projecte i en l'estudi geotècnic.
Identificació del terreny del fons de l'excavació. Compacitat.
- Comprovació de la cota del fons.
- Excavació confrontant a mitgeres. Precaucions. Arribada a la cota inferior del buidat, es
farà una revisió general de les edificacions mitgeres.
- Nivell freàtic en relació amb el previst.
- Defectes evidents, cavernes, galeries, colꞏlectors, etc.
- Apuntalaments. Es mantindrà un control permanent dels apuntalaments i sosteniments,
reforçant-los i/o substituint-los si fos necessari.
- Altura: gruix de la franja excavada.
Conservació i manteniment
No s'abandonarà el tall sense haver apuntalat o tibat la part inferior de l'última franja excavada. Els
apuntalaments o part d'aquests només es retiraran quan deixin de ser necessaris i per franges
horitzontals, començant per la part inferior del tall. Es prendran les mesures necessàries per a
assegurar que les característiques geomètriques romanguin estables, protegint-se el buidat enfront
de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament.
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RASES I POUS
a) Descripció
Excavacions obertes i assentades en el terreny, accessibles a operaris, realitzades amb mitjans
manuals o mecànics, amb ample o diàmetre no major de 2 m ni profunditat superior a 7 m.
Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres dues dimensions, mentre
que els pous són excavacions de boca relativament estreta en relació amb la seva profunditat.
b) Prescripcions sobre els productes
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II,
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels
subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assajos.


Apuntalaments: elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals,
puntals, etc. La fusta serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim
d'humitat en la fusta no serà major del 15%. La fusta no presentarà principi de pudrició,
alteracions ni defectes.



Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió.



Sistemes prefabricats metàlꞏlics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc.



Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc.



Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador.



Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua.

Quan escaigui fer assajos per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests
podran ser els quals s'indiquen:


Apuntalaments de fusta: assajos de característiques físico-mecàniques: contingut
d'humitat. Pes específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa.
Resistència a compressió. Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i amidant
la data a trencament, determinació del mòdul d'elasticitat I. Resistència a la tracció.
Resistència a l’enfonsament. Resistència a esforç tallant.

c) Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra
Característiques tècniques de cada unitat d'obra
CONDICIONS PRÈVIES
En tots els casos s'haurà de portar a terme un estudi previ del terreny a fi de conèixer l'estabilitat
del mateix.
Se solꞏlicitarà de les corresponents Companyies, la posició i solució a adoptar per a les
instalꞏlacions que puguin ser afectades per l'excavació, així com la distància de seguretat a
esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per l'excavació, com boques
de reg tapes i albellons de clavegueram, fanals, arbres, etc.
Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs
justificatius dels apuntalaments a realitzar, que podran ser modificats per la mateixa quan ho
consideri necessari. L'elecció del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les
solꞏlicitacions per fonamentació pròxima o vial i de la profunditat del tall.
Quan les excavacions afectin a construccions existents, es farà prèviament un estudi quant a la
necessitat de estintolaments en totes les parts interessades en els treballs.
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Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció facultativa el replantejament
i les circulacions que envolten al tall. Les lliteres de replantejament seran dobles en els extrems de
les alineacions, i estaran separades de la vora del buidat no menys de 1 m. Es disposaran punts
fixos de referència, en llocs que no puguin ser afectats per l'excavació, als quals es referiran totes
les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o
edificacions pròximes assenyalats en la documentació tècnica. Es determinarà el tipus, situació,
profunditat i dimensions de fonamentacions que estiguin a una distància de la paret del tall igual o
menor de dues vegades la profunditat de la rasa.
El contractista notificarà a la direcció facultativa, amb l'antelació suficient el començament de
qualsevol excavació, a fi que aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny
inalterat.
Procés d'execució
EXECUCIÓ
Una vegada efectuat el replantejament de les rases o pous, la direcció facultativa autoritzarà l'inici
de l'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en els plànols i
obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell o escalonada. El començament de l'excavació de
rases o pous, quan sigui per a fonaments, s'escometrà quan es disposi de tots els elements
necessaris per a procedir a la seva construcció, i s'excavaran els últims 30 cm en el moment de
formigonar.
Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 8.1.1
Explanacions): En general, s'evitarà l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, exhaurint-les
com més aviat millor quan es produeixin, i adoptant les solucions previstes per al sanejament de
les profundes. Quan els talussos de les excavacions resultin inestables, s’apuntalaran. En tant
s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de l'excavació es conservaran les
contencions, apuntalaments i estintolaments realitzats per a la subjecció de les construccions i/o
terrenys adjacents, així com de tanques i/o tancaments. Una vegada arribades les cotes inferiors
dels pous o rases de fonamentació, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres.
S'excavarà el terreny en rases o pous d'ample i profunditat segons la documentació tècnica. Es
realitzarà l'excavació per franges horitzontals d'altura no major a la separació entre puntals més 30
cm, que s’apuntalarà a mesura que s'excava. Els productes d'excavació de la rasa, aprofitables
per al seu reblert posterior, es podran dipositar en cavallers situats a un sol costat de la rasa, i a
una separació de la vora de la mateixa d'un mínim de 60 cm.
Pous i rases: Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, l'excavació ha de fer-se amb summa cura
perquè l'alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable. Les rases i
pous de fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte. La cota de profunditat
d'aquestes excavacions serà la prefixada en els plànols, o les quals la direcció facultativa ordeni
per escrit o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions del terreny excavat. Els pous, al
costat de fonamentacions pròximes i de profunditat major que aquestes, s'excavaran amb les
següents prevencions:


reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació pròxima sobre el terreny, mitjançant
estintolaments;



realitzant els treballs d'excavació i consolidació en el menor temps possible;



deixant com a màxim mitja cara vista de sabata però apuntalada;



separant els eixos de pous oberts consecutius no menys de la suma de les separacions
entre tres sabates aïllades o major o igual a 4 m en sabates corregudes o lloses. No es
consideraran pous oberts els quals ja posseeixin estructura definitiva i consolidada de
contenció o s'hagin emplenat compactant el terreny.
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Quan l'excavació de la rasa es realitzi per mitjans mecànics, a més, serà necessari:


que el terreny admeti talús en tall vertical per a aquesta profunditat;



que la separació entre el tall de la màquina i l’apuntalament no sigui major de una vegada i
mitja la profunditat de la rasa en aquest punt.

En general, les dames es començaran per la part superior quan es realitzin a mà i per la inferior
quan es realitzin a màquina. S’estintolarà, en cas de realitzar-se a màquina, la zona d'acció de
cada màquina. Podran buidar-se les dames sense realitzar prèviament l'estructura de contenció,
fins a una profunditat màxima, igual a l'altura del pla de fonamentació pròxim més la meitat de la
distància horitzontal, des de la vora de coronació del talús a la fonamentació o vial més pròxim.
Quan l'amplària de la dama sigui igual o major de 3 m, s’apuntalarà. Una vegada replantejades en
el front del talús, les dames s'iniciaran per un dels extrems, en excavació alternada. No
s'acumularà el terreny d'excavació, ni altres materials, al costat de la vora de la dama, havent de
separar-se del mateix una distància no menor de dues vegades la seva profunditat.
Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és
convenient aprofundir de 0,5 m a 0,8 m per sota de la rasant.
Refinament, neteja i anivellació. Es retiraran els fragments de roca, blocs i materials terrosos, que
hagin quedat en situació inestable en la superfície final de l'excavació, amb la finalitat d'evitar
posteriors despreniments. El refinament de terres es realitzarà sempre retallant i no recreixent, si
per alguna circumstància es produís un superació de l’ample d'excavació, inadmissible sota el punt
de vista d'estabilitat del talús, s'emplenarà amb material compactat. En els terrenys meteoritzables
o erosionables per pluges, les operacions de refinament es realitzaran en un termini comprès entre
3 i 30 dies, segons la naturalesa del terreny i les condicions climatològiques del lloc.
TOLERÀNCIES ADMISSIBLES
Comprovació final: El fons i parets de les rases i pous acabats, tindran les formes i dimensions
exigides, amb les modificacions inevitables autoritzades, havent-se de refinar fins a aconseguir
unes diferències de ±5 cm, amb les superfícies teòriques. Es comprovarà que el grau d'acabat en
el refinament de talussos, serà el qual es pugui aconseguir utilitzant els mitjans mecànics, sense
permetre desviacions de línia i pendent, superiors a 15 cm, comprovant amb una regla de 4 m. Les
irregularitats localitzades, prèvia a la seva acceptació, es corregiran d'acord amb les instruccions
de la direcció facultativa. Es comprovaran les cotes i pendents, verificant-ho amb les estaques
colꞏlocades en les vores del perfil transversal de la base del ferma i en les corresponents vores de
la coronació de la trinxera.
CONDICIONS D’ACABAT
Es conservaran les excavacions en les condicions d'acabat, després de les operacions de
refinament, neteja i anivellació, lliures d'aigua i amb els mitjans necessaris per a mantenir
l'estabilitat. Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, una vegada feta l'excavació fins a la
profunditat necessària i abans de constituir la solera d’assentament, s'anivellarà bé el fons perquè
la superfície quedi sensiblement d'acord amb el projecte, i es netejarà i piconarà lleugerament.
Control d'execució, assajos i proves
CONTROL D'EXECUCIÓ
Punts d'observació:
Replantejament:




Cotes entre eixos.
Dimensions en planta.
Rases i pous. No acceptació d'errors superiors al 2,5/1000 i variacions iguals o superiors
a ± 10 cm.
Durant l'excavació del terreny:
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-

Comparar terrenys travessats amb el previst en projecte i estudi geotècnic.
Identificació del terreny de fons en l'excavació. Compacitat.
Comprovació de la cota del fons.
Excavació confrontant a mitgeres. Precaucions.
Nivell freàtic en relació amb el previst.
Defectes evidents, cavernes, galeries, colꞏlectors, etc.
Agressivitat del terreny i/o de l'aigua freàtica.
Pous. Apuntalament si escau.
Apuntalament de rasa.

-

Replantejament, no admetent-se errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm.
Es comprovarà una esquadra, separació i posició de l’apuntalament, no acceptant-se
que siguin inferiors, superiors i/o diferents a les especificades.
Apuntalament de pou:




-

Per cada pou es comprovarà una esquadra, separació i posició, no acceptant-se si les
esquadres, separacions i/o posicions són inferiors, superiors i/o diferents a les
especificades.
Conservació i manteniment
En els casos de terrenys meteoritzables o erosionables per les pluges, l'excavació no haurà de
romandre oberta al seu rasant final més de 8 dies sense que sigui protegida o finalitzats els
treballs de colꞏlocació de la canonada, fonamentació o conducció a instalꞏlar en ella. No
s'abandonarà el lloc de treball sense haver apuntalat la part inferior de l'última franja excavada. Es
protegirà el conjunt de l’apuntalament enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les aigües
de vessament. Els apuntalaments o part d'aquests només es retiraran quan deixin de ser
necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall.

FORMIGÓ ARMAT
FORMIGÓ
Control de recepció de materials
A l’inici de la obra les diferents plantes de subministrament del formigó, presentaran la següent
documentació:


Certificats d’adequació dels diferents components a la norma EHE, aquests són:



Ciment: Certificat del tipus de ciment utilitzat en la fabricació del formigó.



Aigua: Certificat d’assaig realitzat per laboratori homologat.



Àrids: Es presentarà tipus de granulometria utilitzada pels diferents tipus de formigons.



Dosificacions utilitzades segons els tipus de formigons a utilitzar.



Còpia de l’informe amb resultats dels assaigs de determinació de la profunditat de
penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 83309:90, efectuada per laboratori acreditat.



Document acreditatiu de la possessió del segell de Qualitat que estableix la EHE-08.

El tipus de control a realitzar serà segons la modalitat 1 (estadístic), d’acord amb l’establert a
l’article 86.5.3 de l’EHE-2008.
En aquest cas s’ha considerat que el formigó NO disposa de Distintiu de Qualitat.
La diferent documentació aportada s’adjuntarà amb carta que certifiqui la correspondència amb el
material aportat a l’obra.
Assaigs de control
Partint de l’estat d’amidaments i d’acord amb l’article 86.5 de la EHE-08, per a un control estadístic
a nivell normal s’efectuaran un nombre determinat de lots (descrits a continuació). La comprovació
s’ha fet per tipus d’element constructiu, de més particular a més general
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Tipus d’elements estructurals

Límit superior

Elements o grups
d’elements que funcionen
fonamentalment a
compressió (pilars, piles,
murs portants, pilons,
etc.)

Elements o grups
d’elements que funcionen
fonamentalment a flexió
(bigues, forjats de formigó,
taulers de pont, murs de
contenció, etc.)

Elements massissos
(sabates, estreps de
pont, blocs, etc.)

Volum de formigó (m3)

100

100

100

Temps de formigonat (setmanes)

2

2

1

Superfície construïda (m2)

500

1000

-

Número de plantes

2

2

-

Quan un lot estigui constituït per pastades de formigons en possessió d'un distintiu oficialment
reconegut, podrà augmentar la seva mida multiplicant els valors d'aquesta taula per cinc o per dos,
en funció que el nivell de garantia per al qual s'ha realitzat el reconeixement sigui conforme amb
l'apartat 5.1. o amb l'apartat 6 de l'annex n º 19 respectivament.
En els casos on el nombre de sèries a realitzar, segons el control estadístic indicat a l’EHE, és
superior al nombre de pastades, es passa a realitzar un control del 100% de les pastades.
ESPECIFICACIÓ DELS LOTS.
Cada lot n està compost per N preses (sèries) fetes per mostreig, realització de Con d’Abrams,
elaboració, curat, conservació, recapçat i trencament d’unes provetes cilíndriques de diàmetre 15
cm per 30 cm d’altura cada presa (sèrie), d’aquestes provetes, una es trencarà a compressió als 7
(set) dies i altres als 28 (vint-i-vuit) dies, deixant-ne 2 (dues) per trencar als 56 (cinquanta-sis) dies
només en el cas que la mitja de les resistències a 28 dies fos inferior a l’especificada.
Per cada sèrie de provetes es realitzarà una determinació del valor de la consistència, mitjançant
el Con d’Abrams.
Exemple de distribució de provetes per edats:
Distribució de provetes per edats
3 dies

7 dies

14 dies

28 dies

56 dies
-reserva-

2

1

2

3

2

Per a postesats:
opcionals i
proposat per DF

Per a postesats:
opcionals i
proposat per DF

En aquest cas es realitzaran un total de 7 lots (21 sèries) repartides per elements segons la taula
adjunta a continuació.
Notes per al seguiment de la taula:
▪En el cas de forjats els nivells sempre es refereixen al sostre de la planta referida.
▪En el càlcul de lots de murs de contenció cal tenir en compte que la superfície a considerar a
flexió és la superfície del mur i si es calcula a compressió és la superfície que suporta.
▪El número indicat a la taula és el valor estimat de pastades segons la resistència del formigó i el
nº de lots segons els criteris de l'EHE-08.
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Establiment de lots (n) i establiment de pastades (N).

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Pla Control Qualitat 28/38

Exp. E8159

La normativa que regula aquests assaigs bàsics és la següent:


Presa de mostres de formigó fresc (UNE 83-300-84).



Fabricació i conservació de provetes (UNE 83-301-91).



Recapçat de provetes amb morter de sofre (UNE 83-303-84).



Resistència a compressió (UNE 83-304-84).



Resistència a tracció indirecta per assaig brasiler (UNE 83-306-85).



Mitjana de la consistència del formigó fresc pel mètode del con d’Abrams (UNE 83-313-90)



Determinació de l’índex de rebot (UNE 83-307-86).



Extracció i conservació de provetes testimoni (UNE 83-302-84).



Determinació de la velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics (UNE 83-308-86 i
UNE 83-308-93 Err).

Els assaigs complementaris són:


Determinació de la profunditat de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83-309-90 EX).



Resistència a flexotracció (UNE 83-305-86).



Realització d’assaigs estàtics de posada en càrrega sobre estructures de sostre (Art.101.2
EHE “proves de càrrega”).



Determinació de la densitat del formigó fresc (UNE 83-317-91).

CIMENT
La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves
que a continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o
Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes:


Abans de començar l'obra i cada vegada que es modifiquin tan la forma, com l'empresa de
subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els
continguts de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques,
físiques i químiques que estableix la Norma RC-08 ( Annex 1, annex 2 i annex 5) són dins
els marges tolerables.



Quan el Responsable de la Recepció consideri que s’han de realitzar assaigs, o quan el
ciment no tingui un certificat CE, la realització d’aquests assaigs es portaran a terme
atenent l’establert als Annexes 5 i 6 de la RC-08.



Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les
proves abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.



Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que
dictamini el Pla de Control del Projecte.

AIGUA
La certificació de la idoneïtat de l'aigua de pastat i curat dels formigons utilitzats a l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen:


Abans de començar l'obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de
llur subministrament, es realitzaran els assaigs que siguin precisos per tal de que es
garanteixi que l'aigua utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma
EHE, en l’ Article 27.
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Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les
proves abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.



Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que
dictamini el pla de control del projecte.

ÀRIDS
La certificació de la idoneïtat dels àrids - sorres i graves -, utilitzats per a preparar els formigons
de l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant
Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, que s'hagin
establert.
Els assaigs a els que s’ ha fet referència es detallen en els següents termes:


Abans de començar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de
subministrament del material, que es modifiqui llur ús o que estableixi la Direcció
Facultativa, es realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels
àrids, per a certificar que les seves condicions físico-mecàniques, de granulometria i
coeficient de forma s'adapten a les que estableix l’ EHE en el seu article 28. Tanmateix, es
controlarà cada mes que la mida màxima de l'àrid compleix amb els requeriments de
projecte.



Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels
requeriments referits en el article 28 de l’ EHE.



Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en la seva grandària màxima,
quan la mida sigui superior a la mida establerta, o no arribi al 70% de la que es solꞏlicita en
projecte.



Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que
dictamini el Pla de Control del Projecte.

ADDITIUS
La certificació de la idoneïtat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia
expedits pel fabricant que prèviament s'hagi establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència es detallen en els següents termes.


Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de
subministrament del material, que es modifiqui l' ús o que així ho estableixi la Direcció
Facultativa, es realitzaran el assaigs necessaris o es solꞏlicitaran els Certificats de
Garantia corresponents dels additius.



Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assaigs previs del formigó, tal i com
estableix l'article 29 de l’EHE, amb els requeriments específics que es detallen a la UNEEN 934-2.



Es comprovarà que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni
causa efectes secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó.



Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes de l’ additiu queda dins de les
toleràncies que estipuli el fabricant, i es comprovarà també que la marca i el tipus d'additiu
no es modifiquin.



Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin
qualsevol de les indicacions fetes anteriorment.
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Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que
dictamini el Pla de Control del Projecte.

FORMIGÓ FRESC
La certificació de la idoneïtat del formigó fresc rebut a l'obra directament de la central formigonera
o confeccionat a peu d'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen.


Tota unitat de formigó rebuda o be tota amassada feta a peu d'obra deurà sotmetre’s a la
prova de l’assentament del Con d'Abrams o a la verificació de la seva relació A/C, d’acord
amb el que s’especifiqui a l’albarà. Alhora es comprovarà que a l’albarà hi figurin totes les
dades requerides pel Plec de Condicions.



Es comprovarà que la temperatura de les masses de formigó rebudes a obra no sigui
inferior a 5ºC i que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0.



Es rebutjaran totes aquelles masses de formigó que presentin assentaments del Con
d'Abrams fora de les toleràncies permeses, segons l'article 31.5 de l’EHE. Tanmateix,
correran la mateixa sort aquelles partides de formigó que no respectin les condicions de
temperatura especificades en el punt b) anterior.



Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que
dictamini el Pla de Control del Projecte.

FORMIGÓ ENDURIT
El següent apartat fa referència als controls a que s'han de sotmetre les patides de formigó ja
endurit, en el que, també, s'esmenten els criteris d'acceptació o rebuig d'aquestes partides.
Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació.
Assaigs previs
Es realitzaran sempre que es vulgui determinar les propietats tant resistents com d'una altra mena
d'una dosificació de formigó en concret, o sigui necessari obtenir un formigó de determinades
característiques, del que no es disposen dades fidedignes per llur producció.
Aquests assaigs es portaran a terme amb suficient antelació a la realització de l'obra i segons els
següents requeriments:


S'efectuaran en un Laboratori homologat i acordat per les dues parts, Contractista i
Direcció Facultativa.



Caldrà que, abans de procedir a la seva materialització, el Contractista s'assabenti,
mitjançant consulta a la Direcció Facultativa, de quines són les característiques que es
volen constatar de la barreja, a no ser que s'hagin detallat específicament en els
documents de projecte.



L’assaig es farà sobre quatre series de provetes procedents de pastades diferents, de sis
provetes cadascuna per assaig que es desitgi.



Es considerarà una resistència correcte del formigó si la resistència mitja obtinguda en
cada amassada compleix la relació següent:
fcm  fck+ 8 (N/mm2)

Assaigs característics
Es realitzaran sempre que es vulgui confirmar la idoneïtat d'una determinada dosificació o un
determinat formigó, sempre amb anterioritat a llur posta en obra.
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Aquest tipus d'assaig, que podrà anar precedit pels detallats en el subapartat anterior, es portarà a
terme segons el següents requeriments.


S'efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i
Direcció Facultativa.



Les provetes que s'extreguin per a realitzar els assaigs es conservaran a peu d'obra,
exposades a agents atmosfèrics semblants, sinó iguals, als dels elements de formigó
definitius.



L'assaig s'estendrà a sis amassades com a mínim per a cada tipus de formigó i el nombre
mínim de provetes a assajar serà de 6.



Les resistències mitges, xi, de cada amassada es consideraran satisfactòries si es compleix la
relació:
x1+x2-x3 >= fck
essent x1,x2 i x3 les resistències mitges a trencament de les provetes de les diferents
amassades, ordenades totes de menor a major.

Assaigs de control
Corresponen als que s’han d’anar fent sistemàticament i en els termes que es detallarà més
endavant, a mida de que es vagi realitzant l'obra. Serviran, doncs, per conèixer quina es la
resistència dels formigons utilitzats per l'execució dels elements estructurals de l'edifici. El tipus
de control a realitzar serà segons la modalitat 1, d’acord amb el criteri de l’article 86.5.3 de
l’EHE.
Aquests assaigs es realitzaran segons els següents requeriments.


S'efectuaran per un laboratori homologat que compleixi l’establert en el Reial Decret
1230/1989 del 13 d’octubre de 1989 i per l’ordre FOM/2060/2002 del 2 d’agost de 2002 i
acordat per les dues parts, Contractista i Direcció Facultativa.



El nombre mínim de provetes a extreure de cada amassada serà de quatre (4). Una es
trencarà a 7 dies, i les altres tres s'assajaran a 28. Es recomana, però , d’ extreure’n dues
més i deixar-les en reserva amb la intenció de poder constatar la resistència a trencament
de la pastada més enllà del període de enduriment teòric, en el cas de que a 28 dies no
s'hagués assolit la resistència desitjada. La conservació d'aquestes dues provetes
addicionals serà a càrrec del laboratori d’assaig designat i, en el seu cas, es perllongarà
fins que les resistències obtingudes siguin satisfactòries.



Les provetes s'extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE
83.301/84, UNE 83.303/84 i UNE 83.304/84.



Els criteris d’acceptació de la resistència del formigó per aquesta modalitat de control es
defineix a partir de la següent casuística:
Cas 1: formigons amb possessió d’un distintiu de qualitat reconegut amb un nivell de
garantia d’acord amb l’apartat 5.1 annex 19 de la EHE.
Cas 2: formigons sense distintiu.
Cas 3: formigons sense distintiu, fabricats de manera contínua a central d’obra o
subministrats de manera contínua per la mateixa central de formigó preparat, dels quals es
controla a la obra més de 36 pastades del mateix tipus de formigó.

Per a cada cas, es procedirà a l’acceptació del lot quan es compleixin els criteris següents:
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on:
f(x); f(xi)
xi
x
σ
δ
fck
K2 i K3
x (1)
x (N)
rN
s

Funcions d’acceptació.
Cada un dels valors mitjos obtinguts en les determinacions de resistència per a cada
una de les pastades
Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
Valor de la desviació típica corresponent a la producció del tipus de formigó
subministrat, en N/mm2, i certificat en el seu cas pel distintiu de qualitat
Valor del coeficient de variació de la producció del tipus de formigó subministrat i
certificat en el seu cas pel distintiu de qualitat
Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Coeficients que prenen els valors reflexats a la taula 86.5.4.3.b
Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
Valor del recorregut mostral definit com
r N = x (N) - x (1)
Valor de la desviació típica poblacional, definida com

SN 
s*35

1 N
xi  x 2

N  1 i 1

Valor de la desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades.

En elements de formigó postesat on es requereixi un tesat a menys de 7 dies de la data de
formigonat, s'efectuaran els assaigs de control oportuns per a assegurar la resistència mínima del
formigó, segons especificacions de projecte.
Assaigs d'informació
Corresponen als que caldrà realitzar a requeriment de la Direcció Facultativa, amb la finalitat de
documentar-se del valor real de la resistència a trencament d'un o varis elements estructurals, o
bé amb l'objectiu de constatar determinades característiques fisico-químiques del formigó.
La realització de campanyes d'aquest tipus d'assaig s'atendrà a les següents consideracions:
a) Es diferenciaran quatre tipologies d'assaig:
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•

de fabricació i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes
condicions ambientals que els elements de formigó a assajar

•

d'extracció i trencament de testimonis en elements ja construïts

•

de campanyes d'assaigs no destructius - proves escleromètriques, ultrasons, etc.

•

de determinació del contingut de ciment, de la porositat i de la relació aigua - ciment.

b) Les condicions específiques les establirà en cada cas la Direcció Facultativa.
c) Els criteris de acceptació o rebuig d’una determinada partida es basaran en el càlcul de la
resistència característica, segons el procediments referits en l'apartat anterior, punt b),
admetent-se les mateixes toleràncies en la baixa de resistència, més un 5%, o bé
detectant valors del contingut de ciment, de la relació aigua/ciment i/o de la porositat
diferents en un 10% als que s'hagin definit en els documents de projecte o hagi establert la
Direcció Facultativa, sempre i quan aquestes toleràncies no disminueixin la seguretat de
l’element o elements sotmesos a comprovació.
d) Cas que la Direcció Facultativa ho estimi convenient, es procedirà a la realització de
l’assaig de contingut de ciment, d’acord amb la metodologia empírica que estableix l’article
37.3.2 de l’ EHE.
e) Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que
dictamini el Pla de Control del Projecte.

ARMADURES
Control de recepció de materials
S’aportaran els certificats AENOR de les diferents partides d’acer que es subministrin a l’obra.
La diferent documentació aportada, s’adjuntarà amb carta certificant la correspondència amb el
material aportat a l’obra.
Assaigs de control
S’exigeix que l’acer utilitzat disposi de segell de qualitat CE, i per tant es pot deixar de assajar
l’acer.
Si no disposes de segell de qualitat, es controlaran els diàmetres més utilitzats a l’obra mitjançant
la comprovació de les condicions funcionals i de qualitat fixades per la EHE-08, segons la
realització dels següents assaigs bàsics per lot de barres d’acer corrugat, per a cada acer que
procedeix del mateix fabricant:


Característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta
transversal mitja equivalent (segons UNE 36-068-94 i UNE 36-068-96 1M).



Característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
trencament, allargament total sota càrrega màxima i doblegament-desdoblegament
(segons UNE 36-068-94 i UNE-36-068-96 1M).

En el cas del control de recepció de les partides de malles electrosoldades, es realitzaran els
següents assaigs bàsics per lot, per a cada acer que procedeix del mateix fabricant:


Característiques geomètriques de les malles (segons UNE 36-092-96 i UNE-36-092-97
Err).



Característiques mecàniques: resistència al desenganxament de les barres dels nusos de
la malla (segons UNE 96-092-96, UNE 36-092-97 Err i UNE 36-462-80).

Condicions d’acceptació i rebuig
Es procedirà de la mateixa manera tant per a acers certificats com per a no certificats.
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Comprovació de la secció equivalent



Característiques geomètriques: l’incompliment dels límits admissibles establerts en el
certificat específic d’adherència serà condició suficient per a rebutjar el lot corresponent.



Assaigs de doblegament-desdoblegament: si es produeix alguna fallada, es sotmetrà a
assaig 4 noves provetes del lot corresponent. Qualsevol fallada registrada en els nous
assaigs obligarà a rebutjar el lot corresponent.



Assaigs de tracció per determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l’allargament en
ruptura: mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris, s’acceptaran les barres del
diàmetre corresponent. Si es registra alguna fallada, totes les armadures d’aquell mateix
diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots
corresponents a les diferents partides subministrades, sense que cada lot excedeixi de les
20 tones per a les armadures passives i 10 tones per a les actives. Cada lot serà controlat
mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats dels dos assaigs són satisfactoris,
el lot serà acceptat. Si els dos resultats no fossin satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si
només un d’ells resulta no satisfactori, es realitzarà un nou assaig complert de totes les
característiques mecàniques que s’han de comprovar sobre 16 provetes. El resultat es
considera satisfactori si la mitjana aritmètica dels dos resultats més baixos obtinguts
supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. En cas contrari,
el lot serà rebutjat.



Assaigs de soldadura: en cas de registrar-se alguna fallada en el control de soldadura a
l’obra, s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de
tot el procés.
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Número d’assaigs a realitzar
límits EHE-08

total
9,30 ton
assaigs
segons sèries
1,39 ton
7,90 ton
0,00 ton
considerant un únic subministrador i fabricant, de cada designació
a) possessió distintiu qualitat
b) assaigs de comprovació
s< 300 ton SEGUIR AQUEST si està en vermell la celꞏla vo l dir que el nº de lo ts sense separar per sèries és inferio r a si es fa per sèries
lots:
40ton
1u
1u
1u
0u
a
secció equivalent
b
característiques geomètriques
entreu les sèries:
sèries:
(1 ò 3)
2u
1u
1u
0u
c
doblegament-desdob.
provetes:

2prov.

4u

2u

2u

0u

+a
+b
+c
+d
+e

a més a més:
característiques mecàniques:
límit elàstic
càrrega a trencament
relació entre ambdos
allargament de trencament
allargament sota càrrega màxima

a
b
c
d
e

característiques mecàniques:
límit elàstic
càrrega a trencament
relació entre ambdos
allargament de trencament
allargament sota càrrega màxima

entreu els diàmetres:

diàmetres:

(1 a 7)

5u

provetes:

1prov.

5u

s> 300 ton
entreu els diàmetres:

diàmetres:

(1 a 7)

0u

provetes:

4prov.

0u

alternativament:

SUBMINISTRADOR FACILITA CERTIFICAT DE TRAÇABILITAT
aleshores es fan assaigs de contrast de la traçabilitat:
lots:
40ton
1u

característiques químiques

(co mpro var freqüència!)

freqüència:

1 de cada 4

1u
(mínim 5)

provetes:

1prov.

5u

si es comprova la traçabilitat, aleshores:
(es divideix per lots, mínim 15 lots)
(mínim 15)

lots:

40ton

15 u

15 u

15 u

provetes:

2prov.

30 u

30 u

30 u

a
b
c
d
e
f
g

secció equivalent
característiques geomètriques
doblegament-desdob.
característiques mecàniques:
límit elàstic
càrrega a trencament
relació entre ambdos
allargament de trencament

c) en estructures sotmeses a fatiga
informe d'assaigs que garanteixin 38.10 de la EHE
d) en zona sísmica
informe d'assaigs que garanteixin 32 de la EHE

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Pla Control Qualitat

36/38

Exp. E8157

ASSAIGS COMPLEMENTARIS / FITXES TÈCNIQUES
Qualsevol material utilitzat en la fase de les estructures i no referenciat en aquest pla de control, es
subministrarà a obra conjuntament amb la corresponent fitxa tècnica i certificat d’origen industrial.
En el transcurs d’obra, la Direcció Facultativa podrà solꞏlicitar qualsevol altre assaig
adicional que es considerés necessari.
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment
exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus
general:


No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin
aquest supòsit, el Contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs
corresponents indicats en aquest plec.



A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un
únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar
els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec
del Contractista.



En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és
responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en
aquest pla.



S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment
amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En
cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-08, però sense
marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec
del Contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la
planta no està certificat segons RC-08, es podrà rebutjar el proveïment de formigó
d’aquesta planta.



El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució
de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos,
aquest increment correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per
part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del
previst.

El pressupost del Programa de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos
capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les
diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de
les partides associades.
El pressupost del Pla de Control de Qualitat està desglossat com a capítol independent en el
Pressupost d’Execució Material del present projecte.
Barcelona, Juny de 2018

Robert Brufau i Niubó, Dr Arquitecte (Col. 4481-4)
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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1.

Antecedents

SUPÓSITS CONSIDERATS en el PROJECTE d’OBRA a EFECTES de la OBLIGACIÓ d’ELABORACIÓ de
E.S. i S. o E.B.S. i S. SEGONS EL R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONS MÍNIMES de SEGURETAT i de
SALUT en les OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
BOE nº 225 de OCTUBRE de 1997

PROJECTE:

Mur Can Ginestar

SITUACIÓ:

Sant Just Desvern

PROMOTOR:

Ajuntament de Sant Just Desvern

ARQUITECTE:

Robert Brufau i Niubó

1.1. Estimació del pressupost d’execució material
Pressupost d’Execució Material 155.144,02 €
Ascendeix la present estimació del PEM a la quantitat de:
Cent cinquanta-cinc mil cent quaranta-quatre euros amb dos cèntims

1.2. Supòsits considerats a efectes de l’Art. 4 del R.D. 1627/1997
El Pressupost d’Execució Material inclòs en el projecte és igual o superior a
280.000 €

SI
x

NO

SI

La duració estimada de dies laborables és superior a 30 dies utilitzant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultàniament

x

NO

Volum de mà d’obra estimada, entenent per a tal la suma dels dies de treball total
dels treballadors de l’obra superior a 500

x

NO

SI

NO HAVENT-SE CONTESTAT AFIRMATIVAMENT ALS SUPÒSITS ANTERIORS, S’ADJUNTA
AL PROJECTE D’OBRA, EL CORRESPONENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Per al present document el promotor es compromet a facilitar a la Direcció Facultativa totes les
dades de contractació d’obres. En el supòsit de que dita contractació, el Pressupost de Execució
Material, sigui igual o superior a 280.000 €, o es donin alguns dels requisits exigits per el Decret
1627/1997 anteriorment anomenats, el promotor es veu obligat –previ al començament de les
obres- a encarregar i visar el corresponent Estudi de Seguretat i Salut redactat pel tècnic
competent i així mateix a exigir del contractista la elaboració del Pla de Seguretat i Salut adaptat al
mateix.

Barcelona, Juny de 2018

Robert Brufau Niubó, Dr. Arquitecte
BBG ESTRUCTURES, RECERCA I REHABILITACIÓ, SLP
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2.

Objecte d’aquest estudi

L’aprovació del Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, completa la transposició al dret espanyol
de les Directives específiques nascudes a la llum del article 16 de la Directiva 89/391/CEE relativa
a la aplicació de mesures per a promoure la millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors
en el lloc de treball.
Per tant el present Document té per objecte el compliment de la Normativa vigent en les mesures
de Seguretat i Salut Laboral, el compliment de tot lo establert en la Llei 31/1995, de 8 de
Novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i la reglamentació vigent que la desenvolupa i
estableix un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors en front als riscos derivats de
les condicions de treball motivades per l’execució de l’obra.
El present Estudi de Seguretat i Salut Laboral consisteix en la preparació, d’acord amb lo exigit al
respecte per la legislació vigent, dels documents: Memòria i Annexes, Plànols, Plec de
Prescripcions Tècniques i Pressupost, necessaris per a definir detalladament els medis de
protecció individual i colꞏlectiva en front als riscos que es produeixin durant la execució de les
obres, precisant les mesures de seguretat i les seves característiques i les especificacions de
seguretat de les diferents unitats d’obra a executar, amb la finalitat d’aconseguir els resultats
òptims, conjugant els punts de vista de seguretat amb el tècnic-econòmic, en la fase d’execució de
les obres.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta per la seva aplicació durant l’execució de les obres i
estableix les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així
com les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, segons les característiques
senyalades a la Llei 31/1.995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial
Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, i en la Llei 54/2.003 de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i als altres industrials que
intervinguin a l’obra per tal de dur a terme les seves obligacions al camp de la prevenció dels riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa.
L’empresa constructora, mitjançant aquest Estudi, haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut en
funció del seu propi sistema de execució de l’obra i completant les previsions contingudes al present
estudi.
El projecte que ens ocupa és:
“Actuacions de consolidació i reforç d’un mur de contenció al carrer Bonavista” redactat per Robert
Brufau i Niubó, Dr. Arquitecte.
El pressupost d’Execució Material s’estima en: 155.144,02 €
Aquest pressupost inclou un capítol destinat a la Seguretat i Salut.
Les característiques de l’obra, la seva situació, la intervenció dels diferents oficis a la seva
construcció, així com les seves incidències especials, es detallen als respectius documents
complementaris del projecte. Per tant l’aplicació i implantació dels termes tractats en aquest Estudi
es faran segons aquests documents.
A l’apartat de prevencions especials s’han indicat els treballs i les fases d’obra que mereixen una
atenció especial.
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3.

Memòria

3.1. Identificació de l’obra
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
Veure a la memòria d’aquest mateix projecte.
ANTECEDENTS
Veure a la memòria d’aquest mateix projecte.
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Veure a la memòria d’aquest mateix projecte.

3.2. Dades de l’obra
Tipus d’obra:

REHABILITACIÓ

Emplaçament:

Masia Can Ginestar
C./ Bonavista, Sant Just Desvern

Superfície construïda aproximada:

segons fitxa de característiques

Promotor:

Ajuntament Sant Just Desvern

Arquitecte autor del Projecte d’execució:

Robert Brufau i Niubó, Dr. Arquitecte
BBG ESTRUCTURES,
REHABILITACIÓ, SLP

Tècnic redactor del Estudi de Seguretat i Salut:

RECERCA

I

Robert Brufau i Niubó, Dr. Arquitecte
BBG ESTRUCTURES,
REHABILITACIÓ, SLP

RECERCA

I

3.3. Pla d’execució de l’obra
Es preveu la realització de l’obra en vàries fases:
FASE PRÈVIA:

Colꞏlocació del cartell d’informació i prevenció, instalꞏlació dels mitjans
auxiliars de seguretat i de protecció a tercers i de l’edificació existent
(prèviament haver demanat permís a l’Ajuntament).

PRIMERA FASE:

Desmuntatge dels elements susceptibles de recolꞏlocació, desmuntatge i/o
enderroc dels elements no reutilitzables tenint en consideració els
aspectes indicats en l’Estudi de Gestió de Residus.

SEGONA FASE:
Formació de reforç del mur de contenció existent segons la solució
expressada en els plànols.
TERCERA FASE:

Reconstrucció dels elements afectats.

FASE FINAL:

Neteja del lloc de treball i enretirada dels elements de tancament del lloc.

3.4. Descripció de les operacions de selecció i recollida selectiva
A arrel de la consideració de que una part dels residus que es produeixen durant els treballs
d’enderroc apareixen en la llista dels considerats perillosos de conformitat amb la Directiva
91/689/CEE sobre residus perillosos i en sintonia amb la normativa actual que fa referència al
Medi Ambient es considera que lo més adequat per la eliminació d’aquests residus es la seva
selecció des del moment en el que siguin desmuntats, enderrocats, en el lloc on es trobin.
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Per això lo més convenient es la separació des d’un primer moment, mètode que es pot complir
seguint les fases descrites en punts anteriors mitjançant la distribució en contenidors diferenciats
per cada tipus de material.
En conseqüència, aquesta operació de partida facilitarà de manera substancial la gestió, la
valoració i/o l’eliminació d’aquests residus de manera controlada i eficaç, suposant un benefici per
a la empresa contractista i per al Medi Ambient.

3.5. Duració d l’obra
Es preveu 3 mesos per l’execució de les obres.

3.6. Número previst d’operaris per l’obra
Total: 10 operaris
Total simultani: 10 operaris

3.7. Responsables de la seguretat: Informació i formació
Una vegada establert el corresponent Pla de Seguretat i Salut Laboral (PSSL) i prèviament al inici
de les obres el Cap d’Obra haurà d’INSTRUIR al treballador sobre les precaucions que ha de tenir
en compte per a protegir la seva pròpia SEGURETAT i la de la RESTA DELS INTERVINENTS A
L’OBRA, advertint-lo de la seva responsabilitat enfront els seus companys de treball i enfront de
tercers en el compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat.
Cada treballador a la signatura del contracte o a l’arribada al seu lloc de treball, rebrà del Cap
d’Obra el següent:


El reglament interior de l’OBRA sobre les normes i comportaments a seguir.



L’equip de SEGURETAT per al seu ús.



Descripció de l’obra en el seu conjunt.



Exemplar de consignes generals de SEGURETAT.



La zona del seu lloc de treball, les vies de circulació i instalꞏlacions d’higiene i benestar.



Se l’informarà sobre les regles de circulació dels vehicles i aparells mòbils de tota classe a
l’obra així com de l’ordre i neteja de les zones de treball.



Se l’indicaran les zones perilloses de treball a evitar, les màquines o útils que està reservat
el seu funcionament al personal designat i habilitat, grues, perforadores, etc.



Se li explicarà la conducta a portar en cas d’accidents.

Tot allò anteriorment exposat es complementa amb les obligacions pròpies del Cap d’Equip o
Encarregat sent la seva missió la INFORMACIÓ al treballador SOBRE TOTS ELS PERILLS AL
LLOC DE TREBALL. Aquesta formació té per objecte instruir al treballador sobre les precaucions
que ha de tenir en compte per a assegurar la seva pròpia SEGURETAT i la dels demés. Pel qual
el Cap d’Equip o Encarregat ha de:
EXPLICAR

Els riscos.

EXPOSSAR

El treball a executar.

PRECISSAR La funció de l’equip i explicar el seu funcionament i manera d’operar
INDICAR

Els perills del treball a executar i els riscos creats per aquest treball per a
la resta.

ENSENYAR

Els comportaments i gestos més segurs pels diferents treballs amb
demostracions pràctiques, si és necessari.

MOSTRAR

Els
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emmagatzematge un cop utilitzats (p.e.: claus, útils a mà, eslingues, etc.).
DONAR

Instruccions precises sobre els mitjans de SEGURETAT-PREVENCIÓ a
utilitzar a disposició del personal i el funcionament dels dispositius de
protecció i d’auxili.

Com ja s’ha indicat anteriorment això no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part
dels treballadors pel que s’ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i
no deixar-lo mai sense resposta, aclarint els dubtes assegurant-s’hi de ser ben comprés i insistir
en cas contrari.
Per finalitzar, la figura del vigilant de PREVENCIÓ, serà representada sempre per una o més
persones de cada empresa que colꞏlabori o realitzi activitats dins de l’obra i que aportarà, dins de
l’horari de treball de l’OBRA, una ajuda activa als responsables de l’obra relacionat amb accions
de PREVENCIÓ, formació i informació, dins del domini de la SEGURETAT, destacant les
següents:


Formació reforçada a la SEGURETAT pel lloc de treball que ha assumit, amb l’ajuda de
les fitxes corresponents del Manual de Seguretat de cada empresa elaborat pel SERVEI
DE PREVENCIÓ corresponent.



Transmissió a la Direcció de l’obra, mitjançant el coordinador de seguretat en el seu cas,
de les suggeriments, dificultats i problemes del personal en matèria de SEGURETAT.



Posada al dia del TAULÓ de SEGURETAT.



Participació a les reunions de SEGURETAT de l’OBRA.

A proposta del contractista i dels subcontractistes la designació de cada Vigilant Prevencionista
serà presentada al personal i deurà ser acceptat pel VIGILANT DE SEGURETAT (Vigilant
Prevencionista del Contractista Principal).
El vigilant de PREVENCIÓ serà escollit en funció dels seus coneixements i aptituds en matèria
d’higiene i seguretat, i de referència algú que tingui un lloc polivalent que li faciliti en el seu treball
normal moure’s per tota l’OBRA.
El càrrec de vigilant de PREVENCIÓ no redueix ni la responsabilitat, ni les obligacions de la
Direcció de l’Obra en matèria de SEGURETAT, té com a finalitat ajudar a millorar la PREVENCIÓ.

3.8. Riscos de danys a tercers
Produïts per la inevitable presència de persones i vehicles que circulen per les vies adjacents a
aquelles zones que es veuen afectades per l’execució de les obres, generant la necessitat de
realitzar canvis en el trànsit, desviaments o corredors provisionals així com aquelles zones que no
sent objecte del Projecte es veuran afectades pel trànsit de maquinària pertanyent a l’obra així
com el transport de subministraments.
Per tot això, i com és mencionat en apartats anteriors i posteriors, s’han de senyalitzar els
accessos a l’obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa, colꞏlocant-se els
tancaments necessaris.

3.9. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà de farmacioles mòbils per a transport ràpid a la zona de l’obra on es requereixi per a
primers auxilis i lesions lleus. Tot el personal que comenci a treballar a l’obra ha de passar un
reconeixement previ al treball.
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3.10. Instalꞏlacions d’higiene i benestar
S’ha de tenir present la reglamentació oficial que fa referència a aquest tipus d’instalꞏlacions,
l’execució de les mateixes es podrà fer de forma provisional en mòduls de lloguer. Els locals
d’higiene i benestar es situaran en aquella zona de l’obra on es tingui un còmode senzill accés des
de l’exterior de l’obra, mantenint la proximitat amb els diferents treballs i amb les preses d’energia.
En l’oficina de l’obra, en un quadre situat a l’exterior es colꞏlocarà de forma ben visible, la direcció
del centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix.
L’obra haurà de disposar de locals per a vestuaris, menjador i serveis higiènics degudament dotats
a la normativa.
Els vestuaris disposaran de taquilles individuals amb clau, seients, ilꞏluminació i calefacció.
Els serveis higiènics tindran calefacció, ilꞏluminació, un lavabo amb mirall, una dutxa amb aigua
calent i freda per cada 10 treballadors i un inodor per cada 25 treballadors.
El menjador disposarà de taules, seients, piles, rentavaixelles, calenta menjars, aire acondicionat i
cubell d’escombreries.
S’adequarà un espai al solar destinat per a la colꞏlocació de casetes per a l’ús d’oficines, vestidors
i menjadors del personal d’obra.

3.11. Instalꞏlació contra incendis
Les causes que propicien l’aparició d’un incendi en un edifici en demolició, no son diferents de les
que ho generen en altre lloc; per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la
instalꞏlació elèctrica d’obra així com un correcte acopi de les substancies combustibles amb els
envasos perfectament tancats i identificats, en tota l’execució de l’obra.
Totes les mesures, s’han de considerar per que el personal extingeixi el foc en la fase inicial si es
possible, o disminueixi els seus efectes, fins la arribada dels bombers, els que en tots els casos
seran avisats immediatament.

3.12. Riscos més comuns i normes de seguretat. Equips de protecció individual
L’aplicació de la seguretat en els processos constructius s’analitza de manera individualitzada i
pormenoritzada a la definició dels riscos derivats de l’execució de les obres i a la descripció de les
normes de seguretat a aplicar en cada cas concret. Aquesta documentació s’inclou com eina de
treball a les tasques de formació, informació i prevenció en seguretat dins del recinte de l’obra.
El quadre d’anàlisis de riscos ha de ser completat a l’hora de l’elaboració del P.S.S.L.

3.13. Pressupost
El pressupost del Pla de Seguretat i Salut Laboral s’incorpora, com unitat independent en forma de
Partida Alçada a Justificar, al pressupost d’execució material de l’obra, com si d’un pressupost
parcial es tractés.
L’abonament de la partida alçada a justificar es realitzarà d’acord amb els corresponents preus
unitaris que figuren en l’anomenat Pla, que es consideren document del contracte per aquests
efectes.
S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres en
la quantitat de 3.600,00 € (inclòs a l’import del PEM).
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4.

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en els obres de construcció, plec de
condicions particulars

Especificacions tècniques de l’obra.
En tota la fase de l’actuació es seguirà el procediment i les mesures de seguretat indicades a
continuació, apart de les especificades en els punts 4 i 5 d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, així
com les previstes per la normativa vigent.
Abans d’iniciar els treballs s’haurà hagut de presentar el programa d’actuació dels treballs, per tal
de compatibilitzar el funcionament relativament normal de l’edifici. Haurà de quedar degudament
senyalitzat el pas dels usuaris, visitants i treballadors de l’edifici i dels vianants del carrer.
Abans de començar els treballs, es colꞏlocarà un rètol senyalitzant la zona d’obra i un altre amb la
situació dels diferents centres mèdics més propers i els seus telèfons per a garantir el ràpid trasllat
dels possibles accidentats.
La zona d’obra quedarà totalment tancada i protegida per tanques fixes o autònomes, o pels
dispositius que es considerin adients degut a la ubicació de la zona a tractar, depenent del treball a
realitzar, prohibint l’entrada a tota persona aliena a l’obra.
Al inici de l’obra s’apuntalarà convenientment l’estructura existent d’acord amb els treballs a
executar. En totes les fases de l’actuació, es seguirà el procediment i les mesures de seguretat
indicades per l’empresa subministradora dels puntals.
Al inici de l’obra es prendran les mesures necessàries per a evitar la caiguda dels operaris i del
material a la via. Es colꞏlocarà una xarxa i baranes de protecció, o mesures equivalents, en
cadascun dels forats que representi, o pugui representar, un perill per a la integritat física de les
persones actuants en l’obra.
És obligatori l’ús del cinturó de seguretat, durant els treballs que comportin un risc de caigudes al
buit, sense que deixi de ser obligatori mantenir les mesures colꞏlectives. Es comprovarà l’estabilitat
dels punts de fixació dels cables dels cinturons de seguretat.
Durant els treballs de muntatge de l’estructura metàlꞏlica que comportin una exposició a caigudes
al buit és obligatori l’ús del cinturó de seguretat.
Es posarà especial atenció en els treballs d’elevació i muntatge dels trams de l’estructura
metàlꞏlica.
Tota persona que visiti, transiti o treballi a l’espai delimitat com afectat per l’obra portarà els
corresponents casc i calçat de seguretat homologats.
S’evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.
Mentre s’executin els treballs, hi haurà una persona controlant i dirigint el trànsit rodat en el cas
que els treballs ocupin part de la via pública. Es senyalitzaran els accessos i el lloc de càrrega i
descàrrega de material, mitjançant senyals de tràfic i a la vegada amb lluminàries provisionals.
S’haurà d’evitar l’acumulació de runes. El seu abocament es farà de manera controlada fins a un
contenidor colꞏlocat en un lloc accessible als vehicles de transport.
Les bastides hauran de suportar el seu pes propi més el pes dels operaris i el material. Mai es
superarà la càrrega màxima permesa per la casa subministradora.
Es disposarà d’una instalꞏlació provisional d’ilꞏluminació, i fàcilment transportable als llocs on sigui
necessària, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici, durant les diferents tasques a realitzar.
L’emplaçament dels elements auxiliars, els traços de les instalꞏlacions provisionals d’aigua i
electricitat i els espais a ocupar i volum pels diversos materials, seran al Pla de Seguretat en un
plànol detallat.
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Cada dia es revisarà l’estat dels aparells elevadors –grues, ascensors, muntacàrregues,
plataformes mòbils, etc.-, i cada tres mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos.
La instalꞏlació d’energia elèctrica pel subministrament dels elements auxiliars estarà proveïda, a
l’arribada dels conductors d’escomesa d’un interruptor diferencial, segons “El Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión”, i per la presa de terra es consultarà la NTE-IEP “Instalaciones
de Electricidad. Puesta a Tierra”.
Abans de començar les obres el Contractista demanarà a totes les Empreses subministradores de
serveis públics, un plànol on restin indicats els possibles serveis de la seva companyia establerts a
la parcelꞏla.
En el Pla de Seguretat a definir per l’Empresa Constructora es detallaran:


L’emplaçament dels elements auxiliars.



El traçat de les instalꞏlacions d’aigua i electricitat.



Els espais a ocupar per l’aplec de material.



Les mesures de protecció i senyalització.



Les direccions i telèfons útils en cas d’emergència.



El protocol en cas d’accident.
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DEMOLICIONS
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
La demolició consisteix en aconseguir la total o parcial desaparició de l’edifici a enderrocar.
1.2 DIFERENTS MÈTODES DE DEMOLICIÓ:


Demolició manual (mètode clàssic).



Demolició per mètodes mecànics:
o

demolició per arrossegament.

o

demolició per empenta.

o

demolició per entibament.

o

demolició per bola.



Demolició per explosius (voladura controlada).



Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada,
per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:


Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació,
instalꞏlacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer
referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint
de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués.



La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i
desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anulꞏlar totes les instalꞏlacions per evitar
explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions
degudes a instalꞏlacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals.



La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. Un càlcul o anàlisi de la
resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra
entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis confrontants.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:


Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de
seguretat, temps i cost.



Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d’aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder
realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició.



Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper”
etc; previsió dels Sistemes de Protecció colꞏlectiva, dels equips de Protecció Individual i de
les instalꞏlacions d’higiene i benestar; tanmateix una previsió d’espais per poder moure
adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.
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DEMOLICIÓ MANUAL
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat
per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres
(pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).
1.2 DESCRIPCIÓ:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:


Començant per la retirada d’instalꞏlacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües
fecals,



Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles,
etc.



Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.



Enderrocament de la coberta.



Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.



Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat
inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instalꞏlats per a aquesta finalitat, des de les
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior.
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes
amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor.
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan
possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques).
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a
desenvolupar les subactivitats següents:


Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.



Conductors de maquinària per al transport horitzontal.



Operadors de grua per a l’hissat de runes.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme
demolició:

la



Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió
portacontenidors, grua mòbil, etc.



Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc.



Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d’evacuació de runes, contenidors,
xarxes, baranes, etc.



Eines manuals.



Instalꞏlació elèctrica provisional d’obra per l’ ilꞏluminació i l’alimentació de les màquines
elèctriques.
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Instalꞏlació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les
runes.

2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. I en la seva avaluació s’ han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’ obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’ empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’ Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’
octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anulꞏlar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del Risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

ALTA

GREU

ELEVAT

3.-Caiguda d’objectes per desplom.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

5.-Caiguda d’objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

6.-Trepitjades sobre objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

7.-Cops contra objectes immòbils.

ALTA

LLEU

MEDI

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.

BAIXA

GREU

BAIX

9.-Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

10.-Projecció de fragments o partícules.

MÈDIA

LLEU

BAIX

13.-Sobreesforços.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

15.-Contactes tèrmics.

BAIXA

GREU

BAIX

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

MÈDIA

LLEU

BAIX

19.-Exposició a radiacions.

MÈDIA

GREU

MEDI

20.-Explosions.

BAIXA

MOLT GREU MEDI

21.-Incendis.

BAIXA

GREU

BAIX

22.-Causats per éssers vius.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA

GREU

BAIX

26.-O.R.: manipulació de materials tallants.

LLEU

MEDI
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27.-Malalties causades per agents químics.

MÈDIA

GREU

MEDI

28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

Observacions
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les
màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel
nivell de soroll.

3.- NORMA DE SEGURETAT
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics,
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la
major seguretat possible.
Abans de la demolició:
L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la
calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els
senyals de seguretat vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la colꞏlocació de
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes
cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines,
etc.
S’anulꞏlaran totes les preses de les instalꞏlacions existents en l’edifici a demolir.
S’instalꞏlaran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la
formació de pols durant la realització dels treballs.
S’instalꞏlarà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat
(30 m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A)
per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instalꞏlarà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es colꞏlocarà la marquesina. en cas que la
bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per
observar si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instalꞏlacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització
de seguretat en el treball necessària.
Durant la demolició:
L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat
d’elements que s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
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En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de
deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a
comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres,
l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per
sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui
superior a 6 metres, s’instalꞏlarà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per
evitar la caiguda dels treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres,
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment
llençant les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es colꞏlocarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instalꞏlar les
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell
vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant
rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de
dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instalꞏlades
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a
nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels
seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de
recolzament de l’element que permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment ilꞏluminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d’evacuació
o altres sistemes instalꞏlats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra
neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i
suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes
sobre de les bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin
ser afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants colꞏlocades
braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot
moment casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al
treballador, aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
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En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a
les vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar
ulleres de protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàlꞏliques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
Després de la demolició:
Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per
observar les possibles lesions que s’hagin pogut produir durant l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou
edifici.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.


Oxitallada



Escales de mà

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7
1627/1997).

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:


Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i
entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim
2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre
ells com a màxim.



Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb
un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa
anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim,
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp..



Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de
2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.



Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o “palenques”
de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:


Senyal de perill indefinit.



Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:
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Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.



Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.



Senyal d’advertència de risc elèctric.



Senyal d’advertència de perill en general.



Senyal d’advertència de matèries explosives.



Senyal de prohibit el pas als vianants.



Senyal de no fumeu.



Senyal de protecció obligatòria del cap.



Senyal de protecció obligatòria de la cara.



Senyal de protecció obligatòria de la vista



Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.



Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.



Senyal de protecció obligatòria dels peus.



Senyal de protecció obligatòria de les mans.



Senyal de protecció obligatòria del cos.



Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:


Cascos.



Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Cinturó de seguretat.



Ulleres panoràmiques (contra la pols).



Granota de treball.

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:


Cascos.



Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.



Guants de cuir.



Davantal de cuir.



Maniguets de cuir.
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Granota de treball.



Botes de cuir amb polaines.



Cinturó de seguretat anticaiguda.

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:


Cascos.



Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Granota de treball.



Cinturó de seguretat anticaiguda.



Protecció auditiva (auriculars o tampons).



Canelleres.

Treballs de transport horitzontal (conductors):


Cascos.



Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Granota de treball.



Cinturó antivibratori.

Treballs de transport vertical (operadors de grua):


Cascos.



Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts
al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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MOVIMENT DE TERRES
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur
edifici.
1.2 DIFERENTS TIPUS DE MOVIMENT DE TERRES:


Esplanacions:



desmunts.



terraplens.



Buidats.



Excavacions de rases i pous.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de
terres, per aquest motiu s’ha de:


Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar
amb tots els recursos humans i tècnics.



Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.



Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat
s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així
com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.



Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.;
previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les
Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure
adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de
l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles.
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BUIDATS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d’esplanació o de la
rasant del terra.
1.2 DESCRIPCIÓ:
Un cop s’hagi realitzat l’enderrocament de l’edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot
començar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d’ haver
estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel
sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les
dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic
competent calcularà el mur de sosteniment necessari.
Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà necessari:


Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació.



Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament.



Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres.



Senyalistes.

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de
terres, és a dir :


Excavadores.



Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s’iniciarà una vegada replantejat el solar (cas
que no hi hagués tancaments pantalla):


Creant les vies d’ accés al solar, en cas necessari.



Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de
l’accés dels carrers.



Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació.



Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anulꞏlar o en el seu cas controlar
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del Risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

3.-Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

5.-Caiguda d’objectes.

BAIXA

GREU

BAIX

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.

BAIXA

GREU

BAIX

9.-Cops amb objectes o eines.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

12.-Atrapaments per bolcada de màquines.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

16.-Contactes elèctrics.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

20.-Explosions.

BAIXA

MOLT GREU MEDI

21.-Incendis.

BAIXA

MOLT GREU MEDI

22.-Causats per éssers vius.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

Observacions:
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc degut al
nivell de soroll.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Fonamentació

21/82

Exp. E8157
3.- NORMA DE SEGURETAT
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
S’instalꞏlarà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles
desperfectes.
S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal
d’obra i de les oficines.
S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de
maquinària de moviment de terres.
S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus
accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si
encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions.
Procés
El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.
Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si
aquestes progressen.
En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel
comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.).
En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que
puguin provocar una certa inestabilitat.
Si aquest sanejament es realitza manualment es colꞏlocarà en la part superior del talús, en la seva
corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el
seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.
S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora.
En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i
amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions
de rendiment i seguretat.
S’haurà d’establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.
En l’interior de l’obra, s’ha de colꞏlocar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de
la pendent de la rampa.
En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de
camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial.
Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.
El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.
En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns
dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia,
clavegueram).
En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin
desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de
seguretat, entre l’estructura metàlꞏlica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància
recomanada esdevé de 5 metres).
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L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una
bastida metàlꞏlica tubular modular.
El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat,
capatàs).
En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o
de socabament de les fonamentacions veïnes.
És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús.
En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de colꞏlocar a 1 metre del coronament del talús, una
barana de seguretat de 90 cm.
És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.
En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els
casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius.
Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat
d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.
El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.
De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala,
esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.


Oxitallada



Escales de mà



Grup compressor i martell pneumàtic



Camions i dúmpers de gran tonatge



Dúmpers de petita cilindrada



Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:


Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu.
L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de
gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a
màxim.



Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada
en aquesta activitat :


Senyal de perill indefinit.



Senyal del pendent de la rampa.



Senyal de limitació de velocitat.



Senyal de prohibit avançar.



Senyal de pas preferent.



Senyal manual de “stop” i “ direcció obligatòria”.



Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa assenyalada en aquesta activitat :


Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.



Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.



Senyal d’advertència de risc elèctric.



Senyal d’advertència de perill en general.



Senyal de prohibit el pas als vianants.



Senyal de protecció obligatòria del cap.



Senyal de protecció obligatòria de la cara.



Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.



Senyal de protecció obligatòria dels peus.



Senyal de protecció obligatòria de les mans.



Senyal de protecció obligatòria del cos.



Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):


Cascos.



Botes de seguretat.



Granota de treball.



Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).

Treballs auxiliars (operaris):


Cascos.



Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.



Botes de seguretat de goma per als llocs humits.



Guants de lona i cuir (tipus americà).



Granota de treball.



Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.



Protecció auditiva (auriculars o tampons).



Canelleres.



Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.
1.2 DESCRIPCIÓ:
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar
el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar
segons les característiques del terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:


conductors de maquinària per realitzar l’excavació.



operaris per realitzar l’excavació manual.



operaris pels treballs d’estretament.



conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament,
en maquinària de moviment de terres, és a dir:


màquines excavadores.



camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o
pous:


Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.



Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.



Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.



En el cas dels pous s’haurà d’ilꞏluminar el tall d’obra, en els casos que també sigui
necessari, ventilació.

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part
inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anulꞏlar o en el seu cas controlar
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del Risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

MÈDIA

GREU

MEDI

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

3.-Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

MÈDIA

LLEU

BAIX

5.-Caiguda d’objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

6.-Trepitjades sobre objectes.

MÈDIA

LLEU

BAIX

7.-Cops contra objectes immòbils.

MÈDIA

LLEU

BAIX

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.

BAIXA

GREU

BAIX

9.-Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

12.-Atrapaments per bolcada de màquines.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

20.-Explosions.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

21.-Incendis.

BAIXA

GREU

BAIX

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

28.-Malalties causades per agents físics

MÈDIA

GREU

MEDI

29.-Malalties causades per agents biològics

MÈDIA

GREU

MEDI

Observacions:
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat pel
nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.
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3.- NORMA DE SEGURETAT.
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a
l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien .
Procés
Rases
El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la
major seguretat.
Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal
competent i amb la corresponent experiència.
No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que
emprin.
Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits
d’aigües superficials.
Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres
elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la
suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament
calculats i situats a la superfície.
En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin
de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per
la part inferior del tall.
La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa,
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha
de protegir la rasa amb un capcer.
L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m.
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que
estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els
seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals
on podent anar realitzant els treballs d’estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les
operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.
Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que
es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.
Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en
perfecte estat.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les
escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el
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cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del
terra en 1 m., com a mínim.
L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les
excavacions corresponents.
No es tolerarà sota cap concepte el descalçament del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es colꞏlocaran
tanques mòbils que s’ilꞏluminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau
de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de
vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim,
20 cm. el nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una
provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i
es reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats
o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se.
El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels
serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).
Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o
estigui instalꞏlada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran
prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb
l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies
abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.
Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha
tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant
l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans
mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.
En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el
cinturó de seguretat convenientment lligat.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida
amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.
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Pous
El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat en la mesura del possible.
S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.
A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instalꞏlar en aquest, una escala que compleixi amb
les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli,
haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.
Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin
la ràpida evacuació dels treballadors.
Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar
de bombeig.
En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar
protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’ilꞏluminar convenientment la part superior i
els entorns del pou.
Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment
ilꞏluminat i alhora, disposarà d’una ilꞏluminació d’emergència.
Els aparells elevadors instalꞏlats a sobre del pou hauran de:


Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.



No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.



L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com
d’una balda de seguretat instalꞏlada al seu mateix ganxo.



L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat,
perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap
risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment
lligat.



S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan
aquest es trobi al capdamunt del pou.



El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de
manera que no es pugui desfermar.



Els torns que es trobin colꞏlocats a la part superior del pou, hauran de ser instalꞏlats de
manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill.



Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de colꞏlocar al voltant de la boca del pou
un plint de protecció.



El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada
jornada.



No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços
de la seva capacitat.



S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.



Posat que sigui necessari, s’haurà d’instalꞏlar un sistema de ventilació forçat introduint aire
fresc canalitzat cap al lloc de treball.
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En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de
profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es
realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i
en cas de trànsit de vianants a 1 metre.
En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres”
s’ilꞏluminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial,
per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura “aparellage” de connexió estiguin en
bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada
amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls on sigui precís.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament
d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent:


Oxitallada



Escales de mà



Grup compressor i martell pneumàtic



Camions i dúmpers de gran tonatge



Dúmpers de petita cilindrada



Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:


Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat :


Senyal de perill indefinit.



Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.



Senyal de limitació de velocitat.
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Senyal de prohibit avançar.



Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”.



Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:


Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.



Senyal d’advertència de risc elèctric.



Senyal de protecció obligatòria del cap.



Senyal de protecció obligatòria de la vista



Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.



Senyal de protecció obligatòria dels peus.



Senyal de protecció obligatòria de les mans.



Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es colꞏlocaran
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):


Cascos.



Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Granota de treball.



Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).

Treball en rases i pous (operaris) :


Cascos.



Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.



Botes de seguretat de goma pels llocs humits.



Guants de lona i cuir (tipus americà).



Granota de treball.



Protecció auditiva (auriculars o tampons).



Canelleres.
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Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts
al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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CONTENCIÓ
1.-INTRODUCCIÓ
1.1 DEFINICIÓ:
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o
anulꞏlant les empentes horitzontals.
1.2 TIPUS DE CIMENTACIÓ:
Es distingeixen els diferents tipus de contenció:
Naturals:


o

Talús.
Artificials:


o

Murs de sosteniment.

o

Murs pantalla.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal manera que en
la seva part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’inclinació del terreny
segons els paràmetres geotècnics d’aquest per anulꞏlar els esforços horitzontals de les terres.
El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la
contenció del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El
mur de sosteniment està constituït, bàsicament, per dos elements:


La fonamentació superficial.



El mur, la construcció del qual consisteix en la colꞏlocació d’armadures, encofrat, l’abocada
del formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les
terres en el seu extradós, anulꞏlant les empentes horitzontals.

El tancament pantalla es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de les
terres, necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla
s’hauran de seguir els passos següents:


Construcció del muret guia.



Perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic.



Colꞏlocació d’encofrat de juntes entre plafons.



Colꞏlocació d’armadures.



Abocada del formigó als plafons.



Extracció d’encofrats de juntes.



Demolició de caps de plafons.



Execució de la biga de lligat de plafons.

Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de programar i
organitzar el tall d’obra, adequadament.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instalꞏlat les tanques
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions
d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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MURS DE CONTENCIÓ
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per
sostenir relleus drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres.
1.2 DESCRIPCIÓ:
Construcció de capçal:


Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur.



S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny.



Es colꞏlocaran les armadures.



Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera.

Construcció del mur:


Es colꞏlocaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la superficial.



Es colꞏlocaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.



Es colꞏlocaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat.



Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat.



Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte
d’execució.



Es continuaran regant les superfícies del mur.

Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent:


encofradors.



ferrallistes.



operaris d’abocada i vibrat del formigó.



conductors de formigonera.



operaries per al bombeig del formigó.



conductors de grues.

També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de
sosteniment:


Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada
per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc.



Eines manuals.



Preses provisionals d’aigua i electricitat.



Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
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intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats
per anulꞏlar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del Risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

CRÍTIC

ALTA

MOLT GREU

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

MÈDIA

LLEU

BAIX

3.-Caiguda d’objectes per desplom.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

5.-Caiguda d’objectes.

BAIXA

GREU

BAIX

6.-Trepitjades sobre objectes.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

7.-Cops contra objectes immòbils.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.

MÈDIA

GREU

MEDI

9.-Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives

MÈDIA

LLEU

BAIX

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

BAIXA

MOLT GREU

BAIX

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

Observacions:
(3)

Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.

(6)

Risc específic amb encofrats de fusta.

(8)

Risc degut al bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.

(16)

Risc específic causat per serveis afectats

(28)

Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.
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3.- NORMA DE SEGURETAT
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%.
El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s’assenyalarà
adequadament.
L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents
als camins de circulació de la maquinària.
L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a
mòduls de la bastida tubular.
En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es
colꞏlocaran baranes de seguretat.
Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a
l’execució de l’obra restant.
Procés
El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes
tasques amb la major seguretat possible.
L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en
les seves maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d’acció de la mateixa.
L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un
capatàs o per un encarregat.
Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans
d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona.
El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil,
convenientment eslingada i guiada.
Els operaris que realitzin la colꞏlocació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
L’operari que realitzi l’abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat,
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es colꞏlocarà el motlle de l’encofrat
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.
El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada.
El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un operari
al mateix motlle.
En primer lloc, es colꞏlocarà el motlle corresponent a l’extradós del mur degudament esbiaixat
evitant així la bolcada.
Abans de la colꞏlocació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta
tasca l’operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid
(desencofrant).
L’operari que colꞏloqui les armadures haurà d’utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de
treball i botes de seguretat de cuir.
En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que
tingui la precaució d’emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.
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Es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a
cap del mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària i en el seu
perímetre s’haurà d’instalꞏlar la corresponent barana de seguretat.
L’ accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual.
O mitjançant una passarelꞏla des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es
mantingui aproximadament horitzontal.
En la colꞏlocació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l’encofrat, per
realitzar aquesta colꞏlocació, s’utilitzaran escales o bastides.
L’operari que guiï l’abocada del formigó haurà d’ emprar casc de seguretat, guants de neoprè,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
L’abocada es realitzarà per capes evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l’encofrat deguts a la
pressió hidrostàtica del formigó fresc.
El vibrador, i també l’aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble
aïllament.
Durant els processos de vibrat el treballador haurà d’usar casc de seguretat, guants de neoprè,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats
d’acord amb les instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
S’eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que
l’operari els desenganxa mitjançant tascons o altres eines.
És prohibit de desencofrar amb la grua.
Els motlles es retiraran i es netejaran per mantenir l’obra endreçada i neta.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.


Oxitallada



Escales de mà



Dúmpers de petita cilindrada



Retroexcavadora



Planta de formigó



Bombatge de formigó



Serra circular

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7
RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:


Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada
de la barana serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i
10 cam d’alçada. Els muntants hauran d’ estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.



Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’ alçària.
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Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa
assenyalada en aquesta activitat :


Senyal de perill indefinit.



Senyal de la pendent de la rampa.



Senyal de limitació de velocitat.



Senyal de prohibit avançar.



Senyal de pas preferent.



Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”.



Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, com es disposa a
la normativa assenyalada en aquesta activitat :


Senyal d’advertència de càrrega sospesa .



Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.



Senyal d’advertència de risc d’ ensopegada.



Senyal d’advertència de risc elèctric.



Senyal de prohibit el pas als vianants.



Senyal de protecció obligatòria dels peus.



Senyal de protecció obligatòria de les mans.



Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’ altres elements de protecció es colꞏlocarà
en l’obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’ empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes):


Cascos de seguretat.



Guants de cuir.



Botes de seguretat.



Granota de treball.



Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).

Treball amb encofrats (encofradors):


Cascos de seguretat.



Botes de seguretat.



Guants de lona i cuir (tipus americà).
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Granota de treball.

Treball amb armadures (armadors):


Cascos de seguretat.



Botes de seguretat.



Guants de lona i cuiro (tipus americà).



Granota de treball.

Treballs de formigonada i vibrat:


Cascos de seguretat.



Botes de seguretat de goma de canya alta.



Guants de neoprè.



Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts
en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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FONAMENTS
1.- INTRODUCCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ :
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici.
La seva dimensió i tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre
el qual descansa aquest.
1.2 TIPUS DE FONAMENTACIÓ:
Es classifiquen en dues famílies:
Fonaments superficials.


o

Corregudes.

o

Lloses.

o

Bigues flotants.

o

Sabates
Fonaments profunds.


o

Els pilots realitzats in situ.

o

Els pilots prefabricats.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ
(ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport
vertical i horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació.
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:


Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la
construcció de la fonamentació.



Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran
els camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de
material, etc.



Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades,
maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.;
previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les
instalꞏlacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure
adequadament la maquinària.

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra
amb els mínims riscos d’accidents possibles.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instalꞏlades les tanques
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions
d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.
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SABATES
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres
homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el
terreny.
1.2 DESCRIPCIÓ:
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora
també, poden ser aïllades o esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o
rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es colꞏloca l’armadura i posteriorment el formigó,
segons les característiques que són descrites en el projecte d’execució material.
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres
(retroexcavadora).
Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :


operaris per realitzar l’excavació manual.



conductors de la maquinària d’excavació.



ferrallistes.



encofradors.



conductors de formigonera.



operaris per al bombeig del formigó.



gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació:


Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc
”dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de
formigó, tixotròpics i maquinària, etc.



Eines manuals.



Preses provisionals d’aigua i elèctrica.



Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar
o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que
es desenvolupen a continuació.
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Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del Risc

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

BAIXA

GREU

BAIX

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

6.-Trepitjades sobre objectes.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.

BAIXA

GREU

BAIX

9.-Cops amb objectes o eines.

BAIXA

GREU

BAIX

11.-Atrapaments per o entre objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

16.-Contactes elèctrics.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives

MÈDIA

LLEU

BAIX

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

Observacions:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de formigó
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.

3.- NORMA DE SEGURETAT
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
Els camins d’ accés des de l’exterior del solar
adequadament.

cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar

Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:
Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.
S’instalꞏlarà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les
cotes de cimentació.
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant
Procés
El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics,
així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb
la major seguretat a la mesura del possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin
protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
Les passarelꞏles i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Fonamentació

43/82

Exp. E8157
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les
àrees de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50
Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instalꞏlacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com
formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor
diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de
conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada
després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa
Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es colꞏlocaran tanques tubulars de peus
drets, convenientment ancorades.
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus
accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes
de Protecció Colꞏlectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa).
S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament
de les aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de
neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de
casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i
cinturó portaeines.
Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de
canya alta.
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.


Escales de mà



Grup compressor i martell pneumàtic



Camions i dúmpers de gran tonatge



Dúmpers de petita cilindrada



Retroexcavadora



Planta de formigó



Bombatge de formigó



Serra circular



Armadura



Grues i aparells elevadors

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
colꞏlocaran en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :


Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:


Senyal d’advertència de càrrega sospesa.



Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.



Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.



Senyal d’advertència de risc elèctric.



Senyal de protecció obligatòria del cap.



Senyal de protecció obligatòria dels peus.



Senyal de protecció obligatòria de las mans.



Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es colꞏlocaran
en l’obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):


Cascos.



Botes de seguretat.



Granota de treball.



Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita
cilindrada).

Treball amb armadures (operaris) :


Cascos.



Botes de seguretat.



Guants de lona i cuiro (tipus americà).



Granota de treball.



Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

Treball de formigonat :


Cascos.



Botes de seguretat de canya alta.
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Guants de neoprè.



Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que
ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts
en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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ELEMENTS AUXILIARS
OXITALLADA
El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present
les següents condicions:


Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.



No es mesclaran les bombones de gasos diferents.



Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.



S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera
perllongada.



S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.



S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.



Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de
les que estiguin plenes.



El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i
directa.



Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.



Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.



S’haurà de comprovar que estiguin instalꞏlades les vàlvules antirretrocès de la flama.



S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:


S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major
seguretat i comoditat.



S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar
la possibilitat d’accidents.



L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador
(casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir,
maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.



No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.



No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.



Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de
les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .



Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instalꞏlades les vàlvules
antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama.



Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota
pressió a un recipient amb aigua.



No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar
sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur.



S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.



S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.



No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.



S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.



Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.



S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè
color vermell).
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No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho
tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es
produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.



Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta
protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.



Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben
ventilat.



Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball
d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.



Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

ESCALES DE MÀ
A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part
superior.
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC
El grup compressor s’instalꞏlarà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una
distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que
quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà
completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En
cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars
o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instalꞏlades i en posició de tancat en
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de colꞏlocar sota un ombràcul.
S’instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels
martells (o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
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No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de
pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota
de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i
protectors auditius.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA
Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en
un pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous,
s’haurà de colꞏlocar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà
d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús
com a transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

BOMBEIG DE FORMIGÓ
L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest
tipus de treball.
La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts
susceptibles de moviment.
La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant,
així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons
segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de
castellet de formigó (torreta de formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit
per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la
canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instalꞏlat abans els dispositius de
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i
desmuntant tot seguit la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements
sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés.
S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir
present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics
apagats.
Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.
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SERRA CIRCULAR
S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres milꞏlímetres del disc de la serra.
S’ha d’instalꞏlar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar
el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall,
mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment
no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el
disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen
les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.
GRUA MÒBIL
Caldrà tenir present :


Abans de realitzar qualsevol maniobra es colꞏlocaran les potes estabilitzadores.*



No es treballarà amb el cable inclinat .

S’haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’ aproven
l’’instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i la
Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.
ARMADURES
S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona
d’ubicació propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros
s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es colꞏlocarà primerament el magatzem de
ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols
i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i
endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instalꞏlació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran
els corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui
realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip d’instalꞏlació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de
les seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa
d’oxitallada.
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GRUES I APARELLS ELEVADORS
En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à
que es faci un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés
deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàlꞏliques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels
seus corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda
contemplat a la nostra legislació vigent :


RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i
la seva Manutenció.



Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIEAEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues
desmuntables per a l’obra.



RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària
MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils
autopropulsades emprades.

ESMOLADORES ANGULARS
S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en
llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la
màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de
velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la
peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials
propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes
es poden arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o
extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
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En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instalꞏlar en la empunyadura lateral la protecció
corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a
més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar
treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en
molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la
trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus
i importants desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema
eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho
requereix .
CARRETÓ ELEVADOR
Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i
deixar el carretó fora de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment
paletitzada, fleixada i ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :


No s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.



S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de
recórrer.



S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.



S’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.



S’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).



No s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.



No es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.



S’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància
prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.



S’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.



S’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. A causa de les dimensions del
carretó amb la càrrega que es transporta.



Quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.



Sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de
terra.



En moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor
intermitent.

En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les
assegurances reglamentàries.
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Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt
mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en
un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la instalꞏlació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les
inclemències del temps.
TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL
Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :


Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de
càrrega del toro.



Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i
que aquesta estigui en bon estat.



Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.



Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.



Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues,
tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :


Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat
comandament en posició neutra.

el governall la palanca de



Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.



Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu
camí que pugui provocar qualsevol incident.



Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa,
controlant la seva estabilitat.



No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.



No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.



S’han de respectar els itineraris preestablerts.



Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se
l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.

Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el
muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :


S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el
pes del palet i del toro.



S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es
dificulti la circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que
no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel
palet a les operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al
servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.
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FORMIGONERES PASTERES
Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una
distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de
caiguda a diferents nivells. Si es colꞏloca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es
disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instalꞏlació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un
rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO
AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”,
separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de
l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per
lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàlꞏliques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades
a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els
conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els
conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.
BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR
Muntatge:
Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible
un aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no
ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de
recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons,
revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat
de reforçar o no aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàlꞏliques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge.
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
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En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements
mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es
pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es prendran les següents mesures:


Es solꞏlicitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega
de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.



Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.



Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
o

3 metres per a tensió < 66.000 Volts

o

5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:


Es solꞏlicitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia
elèctrica.



Posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es colꞏlocaran unes beines aïllants sobre
els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

Ús:
Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol
inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:


L’alineació i verticalitat dels muntants.



L’horitzontalitat dels travessers.



L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.



L’estat dels ancoratges de la façana.



El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.



La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.



La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i
sòcol.



La correcta disposició dels accessos.

S’hauran de colꞏlocar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o
sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del
tècnic autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i
els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que
es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.
Desmuntatge:
El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un
tècnic competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de
baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment
subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
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Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans
millor i colꞏlocar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la
bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es
procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.
Emmagatzemant :
Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps.
Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintarlos si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es
necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització.
BASTIDES PENJADES
S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a
terra i amb la corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.
Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no
quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.
Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de
components de la bastida.
Els pescants hauran de ser metàlꞏlics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons
enbridats.
Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els
altres tres costats seran de 0,90 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols.
La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm d’amplària.
La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.
S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.
Qualsevol bastida penjada junt a l’aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda.
BASTIDES DE CAVALLETS
No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana
perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.
MÀQUINA DE TREPAR
En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran
emprar ulleres antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces
abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar
mascareta amb filtre mecànic contra la pols.
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El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.
PISTOLA FIXA-CLAUS
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina,
per tal d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la
pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de
seguretat si els calgués.
PERFORADORA PORTÀTIL
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina,
per tal d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció;
en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió,
posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui
reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscilꞏlant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir
serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó,
després apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una
mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre
està connectada a la xarxa elèctrica.
COLISSA ELÈCTRICA
Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de
protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin
al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no
els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos
innecessaris.
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No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria
trencar-se i produir-li lesions.
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva
reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se
i produir-li lesions.
Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes,
protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.
INSTALꞏLACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar,
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instalꞏlacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats :
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar poden ser :


Mòduls prefabricats



Construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :


Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran
equipats amb seients i casellers individuals.



Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per
cada 10 treballadors.



Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.



Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima
serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. I de 2,30 m. D’alçada.



Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació,
calefacció i ilꞏluminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i
mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a
l’altre.
Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir
a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi
una zona per a la ubicació de les instalꞏlacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es
disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instalꞏlacions
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d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes
instalꞏlacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instalꞏlacions, també s’han de construir les oficines de la obra que
han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la ilꞏluminació, la climatització segons la
temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instalꞏlació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i
colꞏlectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho
permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a
l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués,
s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises
destellants durant la nit.
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DETALLS COMPLEMENTARIS
BASTIDES DE FAÇANA

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d’alumini
10. Marc
11. Suport d’iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàlꞏlica
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Detalls

A. Perspectiva
1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana
B. Detall
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BASTIDES METÀLꞏLIQUES SOBRE RODES
Detalls

1.Suplement telescòpic opcional
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposaran d´enclavaments
(mordasses o passadors de fixació).
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ESCALES DE MA
Detalls

A. Escales de mà
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d’una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.
B. Mecanismes antilliscants
C. Subjecció a la part superior
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TANQUES


TANCA PEATONAL

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil
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SENYALITZACIÓ


ADVERTIMENT



PROHIBICIÓ



OBLIGACIÓ
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URBANISME: MUR DE CONTENCIÓ


ESQUEMA DE PROTECCIÓ

Protecció per a murs de contenció
1. Barana
2. Encofrat
3. Escala
4. Focus de treball
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DISTÀNCIES RELATIVES PER LA MAQUINÀRIA D’OBRA

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d’obra propera a les línies elèctriques aèries
1. Línies Baixa Tensió
a=distància de protecció 2.00m
2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v.
a=distància de protecció 3.00m
3.Línies Alta Tensió majors 57.000v
a=distància de protecció 5.00m


ESQUEMES DE PAS PER SOTA LÍNIES B.T

a=2.00m.
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5.

Normativa aplicable

Prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la
conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius:

5.1. Àmbit europeu


Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles.



Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica
el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

5.2. Àmbit estatal


Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.



Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de higiene y
seguridad social en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.



Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a
los menores.



Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.



Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
minero.



Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.



Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.



Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.



Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.



Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre
recipientes a presión simples.



Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.



Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.



Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.



Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.



Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.



Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona
controlada.



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.



Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.



Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.



Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores.



Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.



Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el
ejercicio de actividades subacuáticas.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos.



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.



Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.



Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.



Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.



Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.



Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.



Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por
procedimiento electrónico.



Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.



Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.



Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar
de trabajo.



Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción
técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.



Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.



Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.



Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.



Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.



Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.



Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.



Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.



Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.



Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.



Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas.



Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y
estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.



Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.



Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.



Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).



Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.



Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de
puentes de carretera.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
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Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.



Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH).



Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por
la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva
para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera.



Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de
octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora
del sistema de la Seguridad Social.



Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.



Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.



Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos
sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la
modificación y ampliación del mismo.



Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo general de ferralla.



Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del
Acuerdo estatal del sector del metal.



Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción.



Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales.



Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.



Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.



Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
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Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo.



Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo
en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el
Convenio colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.



Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal
del sector del metal.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.



Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
junio de 2010, sobre equipos a presión transportables.



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la
construcción para el sector de la madera y el mueble.



Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
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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. nº 140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397:1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.

U.N.E.-E.N. 166:1996

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques
relacionades.

U.N.E.-E.N. 169:1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats.

U.N.E.-E.N. 170:1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.-E.N. 170:1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

U.N.E.-E.N. 352-1:1994

Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

U.N.E.-E.N. 352-2:1994

Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús,
precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N. 458:1994

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES
Requisits i mètodes d’assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d’ús professional

U.N.E.-E.N. 344:1993

Especificacions pel calçat de seguretat d’ús professional.

U.N.E.-E.N. 345:1993

Especificacions pel calçat de protecció d’ús professional.

U.N.E.-E.N. 346:1993

Especificacions pel calçat de treball d’ús professional.

U.N.E.-E.N. 347:1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES INCLOENT ARNESOS I CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d’altures.
Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.

U.N.E.-E.N. 341:1993
U.N.E.-E.N. 353-1:1993

Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge
rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.

U.N.E.-E.N. 353-2:1993

Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge
flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Elements de subjecció

U.N.E.-E.N. 354:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.

U.N.E.-E.N. 355:1993

Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball
i prevenció de caigudes d’alçada. Sistemes de subjecció.

U.N.E.-E.N. 358:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E.-E.N. 360:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Arnesos anticaigudes.

U.N.E.-E.N. 361:1993

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Fonamentació

74/82

Exp. E8157
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Connectors.

U.N.E.-E.N. 362:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Sistemes anticaigudes.

U.N.E.-E.N. 363:1993

Equips de protecció individual contra la caiguda d’altura.
Requisits generals per instruccions d’us i marcat.

U.N.E.-E.N. 365:1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs,
marcat.

U.N.E. 81233:1991

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.

U.N.E. 81281-1:1989

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

U.N.E. 81281-2:1989

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E. 81281-3:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits,
assaigs, marcat.

U.N.E. 81282:1991

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81284:1992

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81285:1992

Equips de protecció respiratòria amb mànega d’aire fresc
previstos de màscara, mascarada o conjunt broquet. Requisits,
assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 138:1995

Equips de protecció respiratòria amb línia d’aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus
broquet. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 139:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

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

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules.
Requisits, assaigs, marcat.

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

E.N. 136:1989
E.N. 148-1:1987
E.N. 148-2:1987
E.N. 148-3:1992
E.N. 140:1989
E.N. 143:1990
E.N. 141:1990

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes.

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

Part 1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes.

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

Part 2: Determinació de la resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes.

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

Part 3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels
productes químics.
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Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.-E.N. 388:1995

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).

U.N.E.-E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants.

U.N.E.-E.N. 420:1995

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.

U.N.E.-E.N. 421:1995

Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics.

U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.

U.N.E.-E.N. 340:1994

Robes de protecció. Mètodes d’assaig: determinació del
comportament dels materials al impacte de petites partícules
de metall fos.

U.N.E.-E.N. 348:1994

Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.

U.N.E.-E.N. 467:1995

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part 1: requisits generals.

U.N.E.-E.N. 470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.

U.N.E.-E.N. 510:1994

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. 532:1996
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6.

Disposicions generals

En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat
relacionada en la segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons el qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, així com la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos
Laborals.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d’execució d’obra o, en el seu cas, del
projecte d’obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l’obra.
A tal efecte, el pressupost de l’estudi de seguretat i salut ha d’anar incorporat al pressupost
general de l’obra com un capítol més del mateix.
No s’inclouen en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats d’organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de
seguretat i salut a que es refereix l’article 7 del R.D., prèvia justificació tècnica convenientment
motivada, sempre que no suposi disminució de l’import total, ni dels nivells de protecció continguts
en l’estudi.
Segons el R.D., el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un
estudi de seguretat i salut en els projectes d’obres, quan en l’elaboració del projecte d’obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
de salut durant l’elaboració del projecte d’obra.
El promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució de les
obres intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents
treballadors autònoms.
(A la introducció del Reial Decret 1627/1.997 i a l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el
contractista i el sot-contractista tindran la consideració d’empresari als efectes previstos a la
normativa sobre prevenció de riscos laborals. Com a les obres d’edificació és habitual l’existència
de nombrosos sot-contractistes, serà previsible l’existència del Coordinador en la fase d’execució.)
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
El promotor deurà efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del inici de les obres, que
es redactarà segons està disposat a l’Annex III del Reial Decret 1627/1.997 havent-se d’exposar a
l’obra de manera visible i actualitzant-se si fos necessari.
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure
en la mateixa persona.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, deurà desenvolupar les
següents funcions:


Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.



Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin
de manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a
l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en
particular, a les activitats a que es refereix l’Article 10 del Reial Decret 1627/1.997.



Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduïdes al mateix.
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Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a 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.



Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir
a l’obra.

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessari la designació del
Coordinador.

6.1. Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi serà requisit necessari per al visat per part
del Colꞏlegi professional, per a l’expedició de la llicència municipal i d’altres autoritzacions i tràmits
per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions públiques es farà
declaració expressa en l’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de
l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic.

6.2. Pla de Seguretat i Salut (Art. 7 del RD 1627/97)
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i
complementen les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. En el cas de plans
de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut les propostes de mesures
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució
del import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del R.D.
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, el promotor, abans del inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte
d’obra i durant l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva
aprovació a l’Administració publica que hagi adjudicat l’obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció
facultativa.
Els contractistes i els sot-contractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes.

6.3. Obligacions del contractista i sot-contractistes
Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i en particular:


El manteniment de l’obra en un bon estat de neteja.

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat

Hash: ZxIaOROvc62hDS1i05FSmkuRDq0=

Plec Fonamentació

78/82

Exp. E8157


L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.



La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.



El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l’execució de les obres, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.



La delimitació i acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials,
en particular si es tracta de matèries perilloses.



L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.



La recollida de materials perillosos utilitzats.



L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.



La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra.



Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.



Complir i fer complir al seu personal l’establert al Pla de Seguretat i Salut.



Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes
establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997.



Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s’hagin d’adoptar en allò que es refereixi a seguretat i salut.



Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra.

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla i en allò
relatiu a les obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors
autònoms per ells contractats. A més a més respondran solidàriament de les conseqüències que
se’n derivin del incompliment de les mesures previstes al Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximirà de les seves
responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes.

6.4. Obligacions dels treballadors autònoms
Els treballadors autònoms estan obligats a aplicar els principis de l’acció preventiva que es
recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular:


El manteniment de l’obra en un bon estat d’ordre i neteja.



L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.



La recollida de materials perillosos utilitzats.



L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.



La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra.



Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.



Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997.



Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats
empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant
en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s’hagués establert.
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Complir amb les obligacions establertes pels treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.



Utilitzar equips de treball que s’ajustin a allò disposat al Reial Decret 1215/ 1.997.



Triar i utilitzar equips de protecció individual als termes previstos al Reial Decret
773/1.997.



Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i
salut.

Els treballadors autònoms deuran complir allò establert al Pla de Seguretat i Salut.

6.5. Llibre d’incidències (Art.13 del RD 1627/97, modificació per RD 1109/2007)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut,
un llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Colꞏlegi
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de
les Administracions publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en l’obra, i estarà en poder del coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de
coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i sot-contractistes
i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de
prevenció de les empreses que intervenen a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions
publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre
se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra, o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció
Facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representats dels treballadors d’aquest.
En el cas en que l’anotació faci referència a qualsevol incompliment de les advertències o
observacions anotades prèviament en aquest llibre per les persones facultades per a fer-la, així
com en el suposat de que s’ordeni la paralització dels treballs o, en el seu cas, de la totalitat de
l’obra, per apreciar-se circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels
treballadors, el Coordinador de seguretat, o en el seu defecte, la Direcció Facultativa, estaran
obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de la província en què es realitza l’obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants
dels treballadors d’aquest.

6.6. Paralització dels treballs
Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, observés incompliment de les mesures de
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància d’aquest incompliment al Llibre
d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i
salut dels treballadors, disposar la paralització de determinats treballs o, en el seu cas, de la
totalitat de l’obra.
Donarà compte d’aquest fet als efectes necessaris, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
la província en que es realitzi l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als sotcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors.
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6.7. Drets dels treballadors
Els contractistes i sot-contractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació
adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en allò que es refereixin a
la seva seguretat i salut a l’obra.
Una còpia de Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors al
centre de treball.

6.8. Avís previ (Art.18 del RD 1627/97, modificació per RD 337/2010)
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà de ser prèvia
al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la
consideració de contractistes d’acord amb el que disposa aquest Reial decret.
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut a què es refereix l’article 7 del
present Reial decret.
Les referències que en l’ordenament jurídic es realitzen a l’avís previ a les obres de construcció
hauran entendre realitzades a la comunicació d’obertura.

6.9. Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L’obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l’autoritat laboral, i haurà d’incloure el pla
de seguretat i salut al que es refereix l’article del R.D. 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.
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7.

Pressupost i amidament

S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres en
la quantitat de 3.600,00 €

Barcelona, Juny de 2018

Robert Brufau Niubó, Dr. Arquitecte
BBG ESTRUCTURES, RECERCA I REHABILITACIÓ, SLP
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1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Amb aquest annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra en el Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
que pugui tenir el Promotor de les obres.
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la
gestió de residus de construcció i d’enderrocs.
El Promotor, 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.
Per tant, el document ha de servir com a memòria justificativa del compliment del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, i del compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, i del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
A l'Estudi de gestió de residus s’ha d’atorgar el caràcter de orientatiu, ja que en el moment de la
seva redacció no es disposa de les dades mínimes necessàries respecte de les empreses
subcontractistes intervinents en l'obra i dels gestors de residus que seran contractats per obtenir la
finalitat d'aquest estudi.
Per tal de delimitar la responsabilitat del redactor del "Estudi de gestió de residus", a l'inici de l'obra
s'ha de requerir el constructor perquè redacti el Pla de gestió de residus a què fa referència el RD
105/2008 sobre la base de la realitat de l'obra.
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2.

MARC LEGAL

La Constitución Española, en l'article 45, reconeix el dret de tots els espanyols a gaudir d'un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona i establir el correlatiu deure de conservarlo. Així mateix, en l'apartat segon, encomana a les administracions públiques la funció de vetllar
per l'ús racional dels recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i
restaurar el medi ambient. La Unió Europea, en matèria de medi ambient, i concretament en la
seva política de residus, a través de la Directiva comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de
marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442 / CEE, del Consejo, de 15 de julio de
1975, incorpora a aquesta política la concepció única, establint una norma comuna per a tot tipus
de residus, sense perjudici que en determinats casos sigui necessària una regulació específica a
causa de les característiques especials de certs residus. La Ley 22/2011, sobre residuos i suelos
contaminados, incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la concepció única en la política de
residus, establint el règim jurídic i les competències de les diferents administracions públiques en
aquesta matèria.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
Marc Legislatiu Europeu


DIRECTIVA 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas



DIRECTIVA 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos.

Marc Legislatiu Estatal


LEY 5/2013, de 11 de junio. Por la que se modificant la Ley 16/2002, de 1 de juliol, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de
residuos y suelos contaminados



LEY 22/2011, de 28 de julio, sobre residuos y suelos contaminados (BOE nº181, de 28 de
julio).



REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.



REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industrials usados.



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.



REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.



REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.



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.



Corrección de errores de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.



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.
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Marc Legislatiu Autonòmic.
CATALUNYA


DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus



LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.



DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.



DECRET 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.



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, de procediments de gestió de residus.



DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.



DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.



DECRET 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya.
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3.

DEFINICIÓ DE CONCEPTES

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició
de Residu inclosa en la normativa reguladora dels residus, es generi en una obra de construcció o
demolició.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat
de les aigües superficials o subterrànies.
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Productor de residus de construcció i d’enderrocs:


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.

Posseïdor de residus de la construcció i d’enderrocs: la persona física o jurídica que tingui al
seu poder els residus de la construcció i demolició i que no 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.
Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, incloent la classificació, que canvia les
característiques dels residus de construcció i enderroc reduint el seu volum o la seva perillositat,
facilitant la manipulació, incrementant el seu potencial de valorització o millorant el seu
comportament a l’abocador.
S'ha de dir que, sigui el que sigui l'origen del residu, es pot donar el cas que entre els seus
constituents apareguin residus qualificats com perillosos en aplicació de l'Ordre MAM 304/2002,
que són tots aquells que es trobin contaminats amb substàncies perilloses (amiant, mercuri, PCB,
etc.) o envasos que les hagin contingut. Qualsevol activitat de gestió implicarà la separació,
preferentment en origen, d'aquests residus, que seguiran les vies establertes de la norma
corresponent als residus perillosos.
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4.

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS, IDENTIFICACIÓ DEL RESIDUS
(SEGONS ORDEN MAM 304/2002)

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’1 de gener
de 2002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el 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 deposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació
del Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
RCD: Terres
x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

RCD: Naturalesa pètria
1. Sorra, grava i altres àrids
x

01 04 08
01 04 09

Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07
Residus de sorra i argila

2. Formigó
x

17 01 01

Formigó

3. Maons, rajoles i altres ceramics
x
x
x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges de formigó, maons, teules i material ceràmic diferents de les especificades en el codi 17
01 06

4. Pedra
x

17 09 04

RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03
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RCD: Naturalesa no pètria
1. Asfalt
17 03 02

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

2. Fusta
x

17 02 01

Fusta

3. Metalls
x
x
x
x
x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06

Coure, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany

17 04 06
17 04 11

Metalls barrejats
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

4. Paper
x

20 01 01

Paper

5. Plàstic
x

17 02 03

Plàstic

6. Vidre
x

17 02 02

Vidre

7. Guix
x

17 08 02

Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01
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RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Deixalles
x
x

20 02 01

Residus biodegradables

20 03 01

Barreja de residus municipals

2. Potencialment perillosos i altres

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

17 01 06

Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)

17 02 04

Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04

Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
Quitrà de hulla i productes quitranats
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP's
Materials d'aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant
Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri
Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's
Altres residus de construcció i enderroc que contenen SP's
Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03

17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02

Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses
Absorvents contaminats (draps,…)

13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobres de pintura o vernissos
Sobres de disolvents no halogenats
Sobres de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:


Terres



Roca



Formigó (paviments, murs, ...)



Mescles bituminoses



Cablejat elèctric



Restes vegetals



Metalls



Maons



Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
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RESIDUS NO ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
RUNA:
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 02
17 05 04

Formigó
Maons
Teules i materials ceràmics
Vidre
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA:
17 02 01

Fusta

PLÀSTIC:
17 02 03

Plàstic

FERRALLA:
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 11

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó
Alumini
Zinc
Ferro i acer
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB,
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
17 09 03
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que
contenen substàncies perilloses.
17 02 04
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 08 01
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies
perilloses.
17 06 05
Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 03 01
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes enquitranats.
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5.

ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES
NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER.

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 20 del CER, s’inclou els residus
biodegradables per a la gestió de restes vegetals.
20 02 01

Residus biodegradables per a la gestió de restes vegetals.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:


Paper i cartró



Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de
protecció no especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12
i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
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6.

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES
GENERARÀ A L’OBRA

Les possibles situacions que es poden considerar són:
situació
Enderroc total
Enderroc parcial
Obra Nova
Obra Reforma
Residus generats en obra

es dóna a l’obra
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus del Catàleg Europeu de Residus
(CER), definida en l’aparat 4 del present document.

RESIDUS D’EXCAVACIÓ GENERATS EN OBRA
En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus d’excavació que es
generen en obra.
L’elaboració de l’estimació del volum de residus d’excavació s’ha de realitzar mitjançant una taula
tipus que s’adjunta en el present apartat.
Materials d'excavació (es considerin o no residus, m esurats sense esponjam ent)
V o lum

Codificació residus LER

Terres d'excavació

(m3)

D e ns it a t re a l

(tones/m3)

P es

V o lum a pa re nt

(tones)

m3

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta

142,55

grava i sorra solta

0,00

1,7

0,00

0,00

argiles

0,00

2,1

0,00

0,00

terra vegetal

0,00

1,7

0,00

0,00

pedraplè

0,00

1,8

0,00

0,00

0,00

1,8

0,00

0,00

87,63

1

219,08

109,54

terres contaminades
altres

Total excavació

170503

230,18 m3

2

285,10

504,18 t

171,06

280,60 m 3

RESIDUS D’ENDERROC GENERATS EN OBRA
En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de demolició o
enderrocs que es generen en obra.
L’elaboració de l’estimació del volum de residus d’enderroc s’ha de realitzar mitjançant una taula
tipus que s’adjunta en el present apartat.
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Residus d’enderroc parcial:
Residus d'enderroc parcial durant la construcció
volum m 3

pes t

parets i murs de fàbrica

10,424

#

murs de mamposteria, pedra

26,408

#

0,000

0,000

#

0,000

sostres amb bigues metàlꞏliques

0,000

sostres amb bigues de formigó

0,000

#

0,000

llosa de ceràmica armada

0,000

#

0,000

formigó armat

0,000

#

0,000

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

0,000

#

0,000

sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

0,000

#

0,000

capa de compressió de sostres i forjats amb armat

0,000

#

0,000

cobertes (acabat)

0,000

#

0,000

cobertes (base i pendents)

0,000

#

0,000

cel rasos

0,000

#

0,000

paviments

0,000

#

0,000

revestiments

0,000

#

0,000

vidres

0,000

#

0,000

fibrociment en plaques

0,000

#

0,000

.................

0,000

#

0,000

..................

0,000

#

0,000

Residus d'enderroc

15,95 m3

36,83 t

Residus d’enderroc total:
Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó
39,00 m2

Superfície a enderrocar

Pes

Pes residus

Volum

Volum

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

0,338

13,18

0,3825

formigó

0,711

27,73

0,5253

0,00

petris

0,051

1,99

0,0347

0,00

metalls

0,016

0,62

0,0036

0,00

fustes

0,0017

0,07

0,0047

0,00

vidre

0,0016

0,06

0,001

0,00

plàstics

0,0008

0,03

0,007

0,00

betum

0,009

0,00

0,0012

0,00

altres

0,009

0,35

0,00153

0,00

37,45 m 3

44,03 t

Residu d'enderroc

0,00

Residus d'enderroc de construcció tipus : obra de fàbrica
341,32 m2

Superfície a enderrocar

Pes

Pes residus

Volum

Volum

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

0,542

184,99

0,512

formigó

0,084

28,67

0,062

0,00

petris

0,052

17,75

0,082

0,00

metalls

0,203

69,29

0,0456

0,00

fustes

0,023

7,85

0,0663

0,00

vidre

0,0006

0,20

0,004

0,00

plàstics

0,004

1,37

0,004

0,00

altres

0

0,00

0

0,00

Residu d'enderroc
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RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN OBRA
En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de construcció que
es generen en obra.
S’ha de tenir en consideració que l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra i els
imports econòmics dels capítols de l’obra considerats en el pressupost d’execució tenen una
estreta relació considerada en diferents estudis per diferents factors de conversió que depenen del
tipus d’edificació.
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus
generats poden ser reutilitzats a l’obra.
L’elaboració de l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha de realitzar
mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat.
Rehabilitació:
Residus de rehabilitació ( construcció )

( superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)
78,95 m2

superfície de reforma o rehabilitació
Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost d'execució
de la rehabilitació en %
(20% màxim)

14,25%

Tipus de rehabilitació
Rehabilitació integral

0,9

Reforma afectant elements estructurals

0,7

59,80 m2 Reforma no afectant elements estructurals

superfície d'obra nova equivalent

0,5

Reforma poca entitat

coeficient d'afectació

0,3

100,00%

0,9

Residus de rehabilitació (construcció)
59,80 m 2

Superfície equivalent

Pes

Pes residus

Volum

Volum

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

2,95

2,34

obra de fàbrica

0,036634

0,00

0,0407

formigó

0,036464

2,18

0,02605

1,56

petris

0,00786

0,47

0,0118

0,71

guixos

0,003927

0,23

0,00972

0,00

altres

0,001

0,06

0,0013

0,08

fustes

0,001207

0,07

0,0045

plàstics

0,00158

0,09

0,01035

0,62

paper i cartró

0,00083

0,05

0,01188

0,71

metalls

0,00065

0,04

0,0018

0,11

embalatges

0,26

Residu de rehabilitació (construcció)
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RESUM RESIDUS GENERATS EN OBRA
A continuació es presenta el resum de residus generats en obra. En aquest resum no s’inclou
l’esponjament del material d’excavació o residus generats.
Materials d'excavació (es considerin o no residus, m esurats sense esponjam ent)
Codificació residus LER

Pes residus

Ordre MAM/304/2002

(tones)

Volum
(m3)

grava i sorra compacta

285,100

142,550

grava i sorra solta

0,000

0,000

argiles

0,000

0,000

terra vegetal

0,000

0,000

pedraplè

0,000

0,000

terres contaminades

170503

altres

Totals d'excavació

0,000

0,000

219,083

87,633

504,183 t

230,183 m

3

Residus d'enderroc

obra de fàbrica

Codificació residus LER

Pes residus

Ordre MAM/304/2002

(tones)

170102

Volum
(m3)

208,598

263,873

formigó

170101

56,399

56,225

petris

170107

46,146

53,322

metalls

170407

79,723

22,888

fustes

170201

7,917

30,797

vidre

170202

0,267

1,896

plàstics

170203

1,396

2,212

guixos

170802

0,000

0,000

betums

170302

0,000

0,000

fibrociment

170605

0,000

0,000

altres

0,351

0,081

..................

0,000

0,000

Totals d'enderroc

400,798 t

431,29 m 3

Residus de construcció
Codificació residus LER

Pes residus

Volum

Ordre MAM/304/2002

(tones)

(m3)

sobrants d'execució
obra de fàbrica

170102

2,341

0,000

0,000

formigó

170101

2,181

1,558

petris

170107

0,470

0,706

guixos

170802

altres

embalatges

0,235

0,000

0,060

0,078

0,255

1,706

fustes

170201

0,072

0,269

plàstics

170203

0,094

0,619

paper i cartró

170904

0,050

0,710

metalls

170407

0,039

0,108

3,201 t

4,048 m 3

Totals de construcció
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MESURES DE SEGREGACIÓ "IN SITU" PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)
En base l’article 5.5 del RD 105/2008 i l’article 12 del Decret 89/2010 (la que preval), els residus de
construcció i enderroc han de separar-se en fraccions, quan, de manera individualitzada per a
cada una de dites fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les
següents quantitats:
Norma
Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstics
Paper i cartró

RD 105/2008
80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Decret 89/2010
80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Mesures utilitzades (es marquen les caselles segons el que s’aplica):
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos.

x

Enderroc separatiu / segregació en obra (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartró +
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a
l’article 5.5 del RD 105/2008.
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament
en planta.

x

Els contenidors o sacs industrials utilitzats compliran les especificacions que indica la normativa
per la que es regula la gestió dels residus de construcció i enderroc.
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7.

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O
A EMPLAÇAMENTS EXTERNS (EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL
DESTÍ PREVIST).

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o
extern):
OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en
emplaçaments externs, simplement seran transportats a
abocador autoritzat.

DESTÍ PREVIST

Reutilització de terres procedents de l’excavació.

Extern

Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o
en urbanització.

Extern

Reutilització de materials ceràmics.

x

Extern

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…

Extern

Reutilització de materials metàlꞏlics.

Extern

Altres (indicar)
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8.

PREVISIÓ D’OPERACIONS
RESIDUS GENERATS.

DE

VALORITZACIÓ

"IN

SITU"

DELS

Es marquen les operacions previstes:
OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement
seran transportats a abocador autoritzat.

x

Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia.
Recuperació o regeneració de dissolvents.
Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents.
Reciclatge o recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.
Reciclatge o recuperació d’altres matèries orgàniques.
Regeneració d’àcids i bases.
Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE.
Altres (indicar)
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9.

PROCESSOS, GESTIONS, DESTÍ PREVIST I GESTORS PER ALS
RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES "IN SITU"
(INDICANT CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE
RESIDU).

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.

9.1. PROCÉS DE DECONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS.
Per a una correcta gestió dels residus generats s’ha de tenir en compte el procés de generació
dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció 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 i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria,
majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció 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 són les següents:
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:


Asfalt.



Formigó.



Terres, roca.



Material vegetal.



Cablejat.



Metalls.



Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

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.

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:
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Zona
terres

d’aplec

de

Zona
d’emmagatzematge
de residus perillosos
en peces

Zona
d’emmagatzematge
de residus perillosos
en dipòsits
Zona
d’aplec
de
materials banals per
abocador

Zona
d’aplec
metalls

Contenidor de plàstic
per reciclar

Contenidor de paper i
cartró per reciclar

Zona
d’aplec
formigó

de

Zona
d’aplec
material ceràmic

de

de

Contenidor de fusta
per reciclar

9.2. GESTIONS SOBRE RESIDUS
Consultat el Catàleg de Residus de Catalunya, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11- Deposició de residus inerts


Formigó



Metalls



Vidres, plàstics

T 15- 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
V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14- Reciclatge de vidre
V 15- Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics
V 83- Compostatge
El seguiment es realitzarà visualment 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.
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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: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor
d’un residu i el destinatari d’aquest i que té 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.



Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del
residu, al productor o posseïdor del residu.

9.3. 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.

A continuació s’indiquen les diverses 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 corresponent concurs públic, l’empresa
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és 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 ús,
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament 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.
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
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competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus
perillosos figurarà:


El codi d’identificació dels residus



El nom, direcció i telèfon del titular dels residus



La data d’envasament



La naturalesa dels riscos 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.

9.4. DESTÍ PREVIST
Segons la terminologia emprada el destí dels residus serà també diferent:
RCD:

Residus de la Construcció i Demolició

RSU:

Residus Sòlids Urbans

RNP:

Residus NO perillosos

RP:

Residus perillosos

RCD: Terres
x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tractament
Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

RCD: Naturalesa pètria

Sense tractament esp.
Sense tractament esp.
Sense tractament esp.

Tractament

Destí
Restauració / Abocador
Restauració / Abocador
Restauració / Abocador

Destí

1. Sorra, grava i altres àrids
x

01 04 08
01 04 09

x

17 01 01

Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07
Residus de sorra i argila

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

Formigó

Reciclat / Abocador

Planta de reciclatge RCD

Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges de formigó, maons, teules i material ceràmic diferents de les especificades en el codi 17

Reciclat
Reciclat
Reciclat / Abocador

Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD

RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

2. Formigó

3. Maons, rajoles i altres ceramics
x
x
x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Pedra
x

17 09 04
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RCD: Naturalesa no pètria

Tractament

Destí

1. Asfalt
17 03 02

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

Fusta

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Cobre, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls barrejats
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Reciclat
Reciclat

Paper

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Plàstic

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Vidre

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

2. Fusta
x

17 02 01

3. Metalls
x
x
x
x
x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Gestor autoritzat RNPs

Reciclat
Reciclat
Reciclat

4. Paper
x

20 01 01

5. Plàstic
x

17 02 03

6. Vidre
x

17 02 02

7. Guix
x

17 08 02

RCD: Potencialment perillosos i altres

Tractament

Destí

1. Deixalles
x
x

20 02 01
20 03 01

Residus biodegradables
Barreja de residus municipals

Reciclat / Abocador
Reciclat / Abocador

Planta de reciclatge RSU
Planta de reciclatge RSU

2. Potencialment perillosos i altres

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03

Dipòsit Seguretat
Tractament Físic-Químic
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Tractament Físic-Químic
Tractament Físic-Químic
Gestor autoritzat RPs
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat

17 06 05

Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
Quitrà de hulla i productes quitranats
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP's
Materials d'aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant

17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07

Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri
Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's
Altres residus de construcció i enderroc que contenen SP's
Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03
Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses
Absorvents contaminats (draps,…)
Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli

Tractament Físic-Químic
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat
Reciclat
Gestor autoritzat RNPs
Tractament Físic-Químic
Tractament Físic-Químic
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament

20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobres de pintura o vernissos
Sobres de disolvents no halogenats
Sobres de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
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9.5. GESTORS AUTORITZATS
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/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
Els gestors es diferenciaran en els següents sectors:


Residus inerts



Plàstics



Fustes



Runes



Ferralla



Paper i cartró



Restes vegetals



Residus especials



Vidre

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes.
Runes. Ferralla. Paper i cartró. Fustes. Plàstics. Vidre
Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, SA
Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, S.A.
Codi de gestor
E-790.02
T11 Deposició de residus inerts
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60
Adreça física
(08040) Barcelona
Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60
Adreça correspondència
(08040) Barcelona
Telèfon
902100635
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10. PLÀNOLS DE LES INSTALꞏLACIONS PREVISTES
El Contractista en el Pla de Gestió de Residus i en el Pla d'Obra inclourà plànols on s'especifiqui la
ubicació de les instalꞏlacions previstes per a la separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l'obra.
Els plànols podran ser modificats en un futur per tal de poder adaptar-se a les característiques de
l'obra, sempre que hi ha un acord previ de la Direcció Facultativa de l'obra.
En els plànols s'especifica la situació i dimensions de:
Baixants de runes.

x

Aplecs i / o contenidors dels diferents RCD (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,
cartrons ...).

x

Zones o contenidor pel rentat de canaletes / cubetes de formigó.

x
x
x

Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos.
Contenidors per a residus urbans.
Planta mòbil de reciclatge "in situ".
Ubicació dels aplecs provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidre, fusta o
materials ceràmics.

x

Serveixi d'exemple la documentació gràfica adjunta d'aquestes instalꞏlacions genèriques,
s'adaptaran a les característiques de l'obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus i han de constar
en el Pla de Seguretat i Salut.
INSTALꞏLACIONS PREVISTES: Tipus i dimensions de contenidors de residus per obres

Contenidor 9 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m 3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
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11. PLECS DE CONDICIONS
11.1. PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS. (Article 4 RD 105/2008)
1.- Incloure en el Projecte d’Execució de l’obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus”, el qual
ha de contenir com a mínim:
a) Estimació dels residus que es vagin a generar.
b) Les mesures per a la prevenció d’aquests residus.
c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus.
d) Plànols d’instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació, etc…
e) Plec de Condicions
f)

Valoració del cost previst de la gestió dels residus, a capítol específic.

2.- En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos,
així com la seva retirada selectiva per evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos,
i assegurar la seva retirada a gestors autoritzats de residus perillosos.
3.- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament,
ja sigui en la pròpia obra, o entregats a una instalꞏlació per al seu posterior tractament per Gestor
Autoritzat. Aquesta documentació la ha de guardar com a mínim els 5 anys següents.
4.- Si fos necessari, per així exigir-ho, constituir la paga i senyal o garantia que asseguri
l’acompliment dels requisits establerts a la Llicència, en relació amb els residus.

11.2. PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L’OBRA. (Article 5 RD 105/2008)
La figura del posseïdor dels residus a l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos,
donat que està a la seva mà prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures
preventives per a minimitzar i reduir els residus que s’originen.
En síntesis, els principis que s’han d’observar són els següents:
1.- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a càrrec aquesta gestió, si decideix
assumir-la ell mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a entregar-los a un Gestor
de Residus acreditant-lo fefaentment. Si els entrega a un intermediari que únicament exerceixi
funcions de recollida per a entregar-los posteriorment a un Gestor, haurà de, igualment, poder
acreditar quin és el Gestor final d’aquests residus.
2.- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant
llavors a ser un altre document contractual de l’obra.
3.- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d’higiene i
seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció
fos necessària, doncs a més estableix l’articulat a partir de quins valors s’ha de procedir a aquesta
classificació de manera individualitzada.
Aquesta classificació, que és obligatòria un cop s’han sobrepassat determinats valors conforme al
material de residu que sigui (indicat a l’apartat 3), pot ser dispensada per l’administració
autonòmica, de manera excepcional.
Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 del 21 d’Abril, de Residus, en el seu article 14, anomenava la
possibilitat d’eximir de l’exigència a determinades activitats que poguessin realitzar aquesta
valoració o de l’eliminació d’aquests residus no perillosos en els centres de producció, sempre que
les Comunitats Autònomes dictessin normes generals sobre cada tipus d’activitat, en les que es
fixin els tipus i quantitats de residus i les condicions en les que l’activitat pot quedar dispensada.
Si ell no pogués per falta d’espai, ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un document que
acrediti que ell ha realitzat en comptes del Posseïdor dels residus.
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4.- Ha d’afrontar els costos de gestió, i entregar al Productor (Promotor), els certificats i demés
documentació acreditativa.
5.- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.
6.- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la
manipulació dels residus d’obra.
7.- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials utilitzats o
reciclats propers a la ubicació de l‘obra.
8.- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l’obra han de ser coordinades
correctament.
9.- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.
10.- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la
pròpia obra per a la millor gestió dels residus.
11.- Informar als tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d’aplicació dels residus a la
pròpia obra o a una altra.
12.- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a
l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d’ella.
13.- Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors de l’obra
sàpiguen on han de dipositar els residus.
14.- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans de
optar per utilitzar materials procedents d’altres solars.

11.3. PER AL PERSONAL DE L’OBRA
El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el
responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència
pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar-ne de noves.
Per al personal d’obra, que estan sota la responsabilitat del Contractista, i conseqüentment del
Posseïdor dels Residus, estan obligats a:
1.- Etiquetar de manera convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les
característiques dels residus que es dipositaran.
2.- Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada
recipient. La informació ha de ser clara i comprensible.
3.- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l’aigua.
4.- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es colꞏlocaran per
facilitar la correcta separació dels mateixos.
5.- Separar els residus a mesura que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin
contaminants.
6.- No colꞏlocar residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra ja que, si s’ensopega amb ells o
queden estesos sense control, poden ser causa d’accidents.
7.- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de manipular i
transportar, i donen lloc a caigudes de residus, que no acostumen a ser recollits de terra.
8.- Els contenidors han de sortir de l’obra perfectament coberts. No s’ha de permetre que
l’abandonin sense estar-ho ja que poden originar accidents durant el transport.
9.- Per a una gestió més eficient, s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o
reciclar els residus produïts a l’obra.
10.- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per tal que les apliquen
i les comparteixin amb la resta del personal.
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11.4. AMB CARÀCTER GENERAL
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i enderroc a obra.
Gestió de residus de construcció i enderroc
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d’acord amb la Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM 304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent
per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions de l’Ordre autonòmica corresponent, per la que es reguli la gestió dels residus de
construcció i enderroc.
Certificació dels medis utilitzats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels
certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades per la comunitat autònoma corresponent.
Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de brossa com de
materials sobrants, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, Així com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin necessàries per tal que l’obra presenti
un bon aspecte.
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11.5. AMB CARÀCTER PARTICULAR:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles
que siguin d’aplicació a l’obra):
Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments,
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a
la pròpia obra com als edificis veïns.

x

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics,
marbres…).
Seguidament s’actuarà desmuntat aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions,
fusteries i els elements que ho permetin

x

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³, contenidors metàlꞏlics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquest dipòsit en aplecs, també haurà d’estar en llocs
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

x

El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi en contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d’una manera adequada.
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i contar amb una banda de material reflectant de com a mínim
15cm en la llargada del seu perímetre.

x

En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular
del contenidor / envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres
medis de contenció i emmagatzematge de residus.

x

El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran
tancats, o coberts com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus
aliens a l’obra a la que dóna servei.

x

A l’equip d’obra hauran d’establir-se els medis humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.
S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència
d’obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries
objecte de reciclatge o deposició.

x

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les
possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de o gestors de RCDs
idonis.
La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre l’última decisió i de la seva justificació
en front a les autoritats locals o autonòmiques pertinents.

x

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta
de reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb l’autorització
autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, Així com s’haurà de contractar només a
transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre
pertinent.
Es portarà un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i
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entrega de cada transport de residus.

x

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una
obra d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar,
envasos…) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i
autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l’Ordre MAM
304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com
perillosos o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de 1 de
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per
l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.

x

Les restes de neteja de canaletes / cubes de formigó seran tractades com runa.

x

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs
o contenidors de una amb components perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en
plataformes d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la
manipulació i la contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)
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12. VALORACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA DE LA GESTIÓ DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, DESPESA QUE FORMARÀ
PART DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE EN CAPÍTOL ESPECÍFIC
Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un apartat independent on s’especifiqui el cost
previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició.
A continuació es desglossa l’estimació per volums dels residus de l’obra, distribuït en funció del
volum de cada material.
Enderroc i construcció
RESIDU

Volum aparent m 3

Classificació

Transport

Excavació

Valoritzador / Abocador
runa neta

runa bruta

Terres
Terres contaminades
Construcció

280,60
0,00

X
-

X
-

X

Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

43,21
195,46
40,20

-

X
X
X

-

X
X
X

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

17,06
31,07
1,40
2,26
0,71
0,14

-

X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X

Altres
Perillosos Especials

0,00
0,00

-

-

-

-

-

El pressupost aproximat de la gestió de residus està inclòs en el PEM.
(*)El volum aparent de residus és de:

856,95 m3

(*)El pes dels residus és de:

908,18 tones

(*) Inclou l'esponjam ent dels Residus

A continuació s’adjunta el pressupost desglossat de la Gestió de Residus. Els preus del present
pressupost són d’Execució Material.
En la documentació de Projecte es troben els quadres de preus i la justificació de preus.
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Per als RCDs corresponents a les terres corresponents a l’excavació s’utilitzaran les dades de
projecte.
Per a la resta de residus s’han establert uns preus per a les despeses de gestió. El Contractista
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar les
despeses de gestió dels RCDs per les categories LER si així es considerés per part del Promotor.
El Pressupost d’Execució Material corresponen a la Gestió de Residus és de VINT MIL QUATRECENTS CINQUANTA-CINCEUROS AMB NORANTA-NOUCÈNTIMS (20.455,99 €).
El Decret 89/2010 fixa, en les Obligacions de la persona productora de residus (art. 11.c), fiançar
en el moment d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta escau, pels costos previstos de gestió dels
residus.
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o
demolició o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del sector de la
construcció de la qual el productor dels residus en sigui membre.
En tot cas, l’objecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la
normativa vigent.
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L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els
residus de la construcció i demolició es fixa en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió,
amb un mínim de 150 euros.
Enderrocs i Construcció
Càlcul de la fiança
Residus de excavació

504,18 t

11,00 euros/t

5546,01 euros

Residus de construcció

404,00 t

11,00 euros/t

4443,98 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança

856,95 m3
9.989,99 euros

S’estableix la inclusió d’una partida per a l’estimació del percentatge del pressupost d’obra de la
resta de despeses de la Gestió de Residus, tals com lloguers, despeses de transports, maquinària,
mà d’obra i mitjans auxiliars en general.

Barcelona, Juny de 2018

Robert Brufau i Niubó, Dr Arquitecte (Col. 4481-4)
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP
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