Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

0. Índex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antecedents
Objecte dels treballs i descripció de la solució proposada
Pressupost
Plànols
Plec de condicions tècniques
Pla de Control de Qualitat
Estudi de gestió de residus
Estudi bàsic de seguretat i salut laboral

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
DE SANT OLEGUER

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

1.

Antecedents

La Bassa de Sant Oleguer està sent objecte d’una rehabilitació integral que afecta a
les platges, revestiment del vas, i sistema de filtració. Un cop acabades les obres, el
nou nivell resultant de la cota d’aigua ha quedat uns 12 cm per sobre de l’anterior,
provocant que la plataforma més inferior de la illa quedi anegada. La construcció
original no està concebuda amb aquesta sol·licitació, ni en quant impermeabilitat ni
en quant als materials, per tant cal corregir aquesta situació.

2.

Objecte dels treballs i descripció de la solució proposada

Els treballs consisteixen en elevar la plataforma inferior l’alçada corresponent a un
graó (dels tres existents en l’illa), prèvia impermeabilització dels paraments verticals i
horitzontals de la plataforma.
−

Desmuntatge i acopi per a recol·locació del pont

−

Enderroc del paviment de pedra artificial de platafroma i graons.

−

Enderroc de la darrera filera de gres en revestiment vertical

−

Formació de solera de formigó

−

Recrescut i anivellació de suport

−

Impermeabilització

de

parament

vertical

i

horitzontal

amb

morter

bicomponent.
−

Sumbministre i col·locació de graonat i paviment de pedra artificial armada
amb polieter

−

Enrajolat amb gres de parament vertical i nou graó en escales d’accés des
del vas

−

Segellat de junt amb paviment illa (taco)

−

Modificació per perllongar baranes existents d’acer inoxidable en escales
d’accés des del vas

−

Col·locació amb trepant de suports per escala metàl·lica i baranes

Superfície reformada:

125,50 m2
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3.

Pressupost

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
DE SANT OLEGUER
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Pàg.:

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

49R20001

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
ENDERROCS DESMUNTATGES I GESTIO DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

M2

COL.LOCACIÓ DE PROTECCIÓ DE REVESTIMENT DE VAS DE PISCINA MITJANÇANT COL.LOCACIÓ DE CAPA DE
CARTRÓ I MOQUETA FERIAL DE POLIPROPILENO EN ROTLLES DE 2 METROS D'AMPLADA DE QUALITAT
IGNÍFUGA I POSTERIOR RETIRADA.

Num. Text

Tipus

1

PERIMETRE ILLA

3

Subtotal

[C]

80,000

[D]

[E]

[F]

2,000

K219KFB0

S

M

Num. Text

160,000 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

[C]

[D]

[E]

[F]

Perimetre

4

Subtotal

K21835B1

74,000

M

Fórmula

74,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
74,000

ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

Perimetre

4

Subtotal

74,000

74,000 C#*D#*E#*F#

S

74,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

K219A121

M

Num. Text

74,000

ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1

Graonat banda talús

3

25,000

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

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

4

Graó superior illa

74,000

74,000 C#*D#*E#*F#

5

Graonat banda picnic

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

22,500

6
7

Subtotal

22,500 C#*D#*E#*F#

S

165,500 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

74,000 C#*D#*E#*F#

S

Num. Text

2

160,000

T

2

TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

TALL D'ENRRAJOLAT PREVI A L'ENDERROC DE 2CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
Tipus

1

3

TOTAL

160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1

K2194721

M2

165,500

ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2

Paviment plataforma illa

4

Subtotal

78,000

78,000 C#*D#*E#*F#

S

78,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

K21947B1

UD

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2

escala metal.lica illa

4

Subtotal

1,000

Fórmula

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

S

K21947C1

UD

Num. Text

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
1,000

DESMUNTATGE D'ANCORATGE DE BARANA D'ACER INOXIDABLE DE PISCINA FIXAT A VORA DE PISCINA I
ACOPI PER A POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

barana dreta

3

barana esquerra

4

Subtotal

1,000

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

1,000

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

S

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

K21947D1

UD

Num. Text

2,000

DESMUNTATGE D'UN TRAM DEL PONT PASSERA D'ACER INOXIDABLE DE LA ILLA A LA PLATJA I
DESMUNTATGE DE L'ANCORATGE DE RECOLZAMENT DEL PONT COL.LOCAT EN LATERAL ILLA I ACOPI PER A
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

Pont illa

4

Subtotal

1,000

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

S

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

T

TOTAL AMIDAMENT

8

78,000

DESMUNTATGE DE PARELL D'ANCORATGES D'ESCALA DE PISCINA FIXATS VORA DE PISCINA I ACOPI PER A
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ.
Tipus

1

7

Fórmula

T

1

6

TOTAL

2

K2R54269

Num. Text

M3

1,000

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

Enrrajolat

3

Rev esgraons

4

Pav terratzo

6

Subtotal

74,000

0,300

0,050

1,110 C#*D#*E#*F#

165,500

0,400

0,060

3,972 C#*D#*E#*F#

78,000

0,800

0,100

6,240 C#*D#*E#*F#

S

11,322 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT

11,322

EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
10

K2RA63G0

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE 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)

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2

Enrrajolat

3

Rev esgraons

4

Pav terratzo

6

Subtotal

0,300

0,050

1,110 C#*D#*E#*F#

165,500

0,400

0,060

3,972 C#*D#*E#*F#

78,000

0,800

0,100

6,240 C#*D#*E#*F#

S

01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

11,322 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

E7860001

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
IMPERMEABILITZACIO

DESCRIPCIÓ

m2

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL I/O HORITZONTAL AMB MORTER CEMENTOS
IMPERMEABILITZANT BICOMPONENT ,ELÀSTIC MAPELASTIC SMART DE MAPEI O EQUIVALENT EN DUES
CAPES AMB UN ESPESOR FINAL DE 2 MM. DE GRUIX, INCLOENT UNA CAPA D'ARMAT DE MALLA DE FIBRA DE
VIDRE DE 5X5MM COL.LOCADA AMB LA PRIMERA CAPA I COBERTA POSTERIORMENT AMB UNA SEGONA CAPA
DE REGULARITZACIÓ.
Tipus

T

1
2

Subtotal

[C]

[D]

perimetre

ample

75,000

2,200

[E]

[F]

S

01
03

OBRA
CAPÍTOL

1PNC0001

165,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

DESCRIPCIÓ

UD

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ DE CAPA D'IMPRIMACIÓ PER ASSEGURAR L'ADHERÈNCIA DE RECRESCUTS
DE MORTER D'ESPESSOR INFERIOR A 35MM MITJANÇANT. CAPA D'IMPRIMACIÓ COMPOSTA PER UNA PART
D'AIGUA UNA PART DE LATEX PLANICONCRETE DE MAPEI 3 PARTS DE CIMENT TOPCEM DE MAPEI
Tipus

Vertical

T

Subtotal

S

[C]

74,000

[D]

[E]

[F]

0,200

E93AU000

M2

TOTAL

Fórmula

14,800 C#*D#*E#*F#
14,800 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

2

165,000

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
REVESTIMENTS

2
4

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

11,322

UA

Num. Text

1

Fórmula

74,000

TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

T

1

1

3

14,800

REGULARITZACIÓ DE SUPERFICIE EN PARAMENT VERTICAL / I HORITZONTAL DE LA PISCINA, AMB PASTA DE
MORTER DE RECRESCUT MAPEI COMPATIBLE AMB LA IMPERMEABILIOTZACIÓ EXISTENT FINS A UN GRUIX DE
5CM .

EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Vertical

T

Subtotal

S

74,000

2
4

[C]

[D]

[E]

[F]

0,200

E9DC9010

M2

14,800 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

Tipus

[C]

T

ml

h

2

77,000

0,300

23,100 C#*D#*E#*F#

3

3,000

0,300

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

1

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4

2,000

0,300

0,600 C#*D#*E#*F#

5

10,500

0,300

3,150 C#*D#*E#*F#

6

Subtotal

S

27,750 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT

K7J21171

M

Tipus

T

1

[C]

Subtotal

[D]

[E]

[F]

2,000

S

M

4,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

1

Tipus

[C]

T

ml

[D]

[E]

[F]

77,000

2

Subtotal

NUM. CODI

UA

Fórmula

77,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

01
04

TOTAL

77,000 C#*D#*E#*F#

S

OBRA
CAPÍTOL

4,000

SEGEJAT DE JUNTA ENTRE MATERIALS MITJANÇANT COL.LOCACIÓ DE CORDÓ DE POLIETILÉ DE CÈDULA
TANCADA SELLALASTIC FOAM O EQUIVALENT EN FONS DE LA JUNTA DE 15MM I SEGELLAT AMB MASTIC DE
POLIURATÀ SELLALASTIC O EQUIVALENT.

Num. Text

4

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K7J211B1

TOTAL

ml
2,000

2
4

27,750

EXECUCIÓ JUNTA DILATACIÓ EN VAS COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS COMPONETNS: BANDA ELÀTICA FIRST
JOINT FIXADA AL SOPORT AMB EPOXICOL, CORDÓ DE POLIETILÉ DE CÈDULA TANCADA SELLALASTIC FOAM I
SEGELLAT AMB MASTIC DE POLIURATÀ SELLALASTIC

Num. Text

5

14,800

ENRAJOLAT PARAMENT VERTICAL I/O HORITZONTAL PISCINA DE GRES PORCELÀNIC PREMSAT
ANTILLISCANT TIPUS ROSAGRES REF. 122 G1 BLAU ANTI-SLIP, ELABORAT SEGONS NORMES EN14411, ANTI
TAQUES, ABSORCIÓ < 0,5 %, ANTILLISCANT CLASSE 3 SEGONS UNE 12633 Y CLASSE C SEGONS DIN 51097,
DE RESISTENCIA A FLEXIÓ SUPERIOR A 40 N/MM2 I DE DIMENSIONES 11,9 X 24,4 X 0,8 CMS., I
REQUERIMENTS DIMENSIONALS SEGONS NORMA ISO 10545-2 PER GRUP BIA. COL.LOCADES AMB CIMENT
COLA TECNOCOL FLEX SOBRE IMPERMEABILITZANT HIDROFIX, NIVELLAT I SEGELLAT DE JUNTES AMB
MORTER JUNTATEC, PER A PISCINA, PERFECTAMENT COL.LOCAT INCLOSES PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS MODULARS AMB EL FORMAT

Num. Text

4

Fórmula

14,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

4

77,000

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
PAVIMENTS

DESCRIPCIÓ
EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
1

E93628B6

M2

Num. Text
1

Horitzontal

2
3

SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IV, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 10 CM, ABOCAT AMB EQUIP DE MÀNIGA DE BOMBEIG ARMAT AMB FIBRES
DE POLIPROPILÉ.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Graonat banda talús

25,000

0,400

10,000 C#*D#*E#*F#

Graó superior illa

74,000

0,440

32,560 C#*D#*E#*F#

4

Graonat banda picnic

21,000

0,400

5

Area plataforma

m2

6

Subtotal

8,400 C#*D#*E#*F#
76,700

S

E9VZ19AK

M

76,700 C#*D#*E#*F#
127,660 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
127,660

FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA I ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT
1:2:10
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Horitzontal

2

Graonat banda talús

25,000

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

3

Graonat banda picnic

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

4

Area plataforma

3,000

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

8

l

2,000

5

Subtotal

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

S

53,000 SUMSUBTOTAL(G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT

E9V3U000

M

Num. Text
1

6

Tipus

Illa - graons rajola

Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Fórmula

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

1,000

1,750

1,750 C#*D#*E#*F#

S

M2

TOTAL

1,000

4,250 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT

E9C70001

53,000

ESGLAÓ DE GRES PORCELÀNIC PREMSAT ANTILLISCANT, FORMAT PER FRONTAL I ESTESA, AMB PEÇA DE
VORA TIPUS ROSAGRES REF. 007 BLAU ANTI-SLIP, PECES ESTRIADES TIPUS ROSAGRES REF. 001 BLAU
ANTI-SLIP (12 U/M) I PEÇA CANTONERA TIPUS ROSAGRES REF. 043 COLOR BLAU, ELABORAT SEGONS
NORMES EN14411, ANTI TAQUES, ABSORCIÓ < 0,5 %, ANTILLISCANT CLASSE 3 SEGONS UNE 12633 Y CLASSE
C SEGONS DIN 51097, DE RESISTENCIA A FLEXIÓ SUPERIOR A 40 N/MM2 I DE DIMENSIONES 24,4 X 11,9 CMS I
11,9X11,9 CMS I REQUERIMENTS DIMENSIONALS SEGONS NORMA ISO 10545-2 PER GRUP BIA. COL.LOCADES
AMB CIMENT COLA TECNOCOL FLEX SOBRE IMPERMEABILITZANT HIDROFIX, NIVELLAT I SEGELLAT DE
JUNTES AMB MORTER JUNTATEC, PER A PISCINA, PERFECTAMENT COL.LOCAT INCLOSES PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS MODULARS AMB EL FORMAT.

2

4

Fórmula

e

Num. Text

3

TOTAL

l

TOTAL AMIDAMENT
2

5

4,250

FABRICACIÓ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE TERRATZO PER A EXTERIOR, PREU SUPERIOR,
AMB UN ESPESSOR ENTRE 4 I 6CM, ARMAT AMB FIBRES DE POLIESTER I AMB ÀRIDS A TRIAR PER LA D.F.
INCLOU TANT LA FABRICACIÓ DE PECES ESTANDARS I ESPECIALS DE PAVIMENT I DE PECES ESPECIALS DE
FORMACIÓ DE GRAONAT I PART PROPORCIONAL DE MOTLLOS NECESSARIS PER A FORMES ESPECIALS TOT
SEGONS DOCUMENTACIÓ I ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA DE SANT OLEGUER

Pàg.:

AMIDAMENTS
T

1
2
4

Subtotal

perimetre

ample

75,000

2,200

165,000 C#*D#*E#*F#

S

165,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

EB1518A1

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
EQUIPAMENTS I PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ

M

ADAPTACIÓ DE BARANA DE TUB D'ACER INOXIDABLE ALLARGANT MITJANÇANT TIJA INTERIOR ADAPTANT LA
BARANA DE L'ESCALA A NOVA GEOMETRIA . INCLOU RECOL.LOCACIÓ D'ANCORATGE RETIRAT I FIXACIÓ
DEFINITIVA DE LA BARANA.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2

barana dreta

1,000

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

3

barana esquerra

1,000

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

4

Subtotal

S

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

EB1518A2

UD

2,000

RECOL.LOCACIÓ DE PARELL D'ANCORATGES D'ESCALA D'ACER INOXIDABLE AL PAVIMENT DEL PERIMETRE
DE LA ILLA. INCLOS CONNEXIONAT A TERRA.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

escala piscina

4

Subtotal

1,000

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

S

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

EB1518A3

UD

1,000

REINSTAL.LACIÓ D'ANCORATGE DE PASSERA, ADAPTACIÓ DE LA GEOMETRIA DE L'ELEMENT DE
RECOLZAMENT I EN CAS NECESSARI, COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE I RECOL.LOCACIÓ
DEL TRAM DEL PONT DESMUNTAT.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1
2

escala piscina

4

Subtotal

1,000

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

S

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT

01
06

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

TOTAL

T

1

3

165,000

UA

Num. Text

2

6

XPA000SS

1,000

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
SEGURETAT I SALUT

UA

DESCRIPCIÓ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT

EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

7

Fórmula

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

1,000

EUR
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Pàg.: 1

PRESSUPOST
OBRA

01
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CAPÍTOL

01

ENDERROCS DESMUNTATGES I GESTIO DE RESIDUS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

49R20001

M2

COL.LOCACIÓ DE PROTECCIÓ DE REVESTIMENT DE VAS
DE PISCINA MITJANÇANT COL.LOCACIÓ DE CAPA DE
CARTRÓ I MOQUETA FERIAL DE POLIPROPILENO EN
ROTLLES DE 2 METROS D'AMPLADA DE QUALITAT
IGNÍFUGA I POSTERIOR RETIRADA. (P - 2)

4,96

160,000

793,60

2

K219KFB0

M

TALL D'ENRRAJOLAT PREVI A L'ENDERROC DE 2CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB
DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
(P - 19)

2,80

74,000

207,20

3

K21835B1

M

ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

7,42

74,000

549,08

4

K219A121

M

ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 18)

5,56

165,500

920,18

5

K2194721

M2

ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 14)

7,42

78,000

578,76

6

K21947B1

UD

DESMUNTATGE DE PARELL D'ANCORATGES D'ESCALA DE
PISCINA FIXATS VORA DE PISCINA I ACOPI PER A
POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ. (P - 15)

37,09

1,000

37,09

7

K21947C1

UD

DESMUNTATGE D'ANCORATGE DE BARANA D'ACER
INOXIDABLE DE PISCINA FIXAT A VORA DE PISCINA I
ACOPI PER A POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ. (P - 16)

40,80

2,000

81,60

8

K21947D1

UD

DESMUNTATGE D'UN TRAM DEL PONT PASSERA D'ACER
INOXIDABLE DE LA ILLA A LA PLATJA I DESMUNTATGE DE
L'ANCORATGE DE RECOLZAMENT DEL PONT COL.LOCAT
EN LATERAL ILLA I ACOPI PER A POSTERIOR
RECOL.LOCACIÓ. (P - 17)

238,30

1,000

238,30

9

K2R54269

M3

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 20)

6,87

11,322

77,78

10 K2RA63G0

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE 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 - 21)

18,00

11,322

203,80

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01
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CAPÍTOL

02

IMPERMEABILITZACIO

NUM. CODI
1

E7860001

3.687,39

01.01

UA
m2

DESCRIPCIÓ
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL I/O
HORITZONTAL
AMB
MORTER
CEMENTOS
IMPERMEABILITZANT
BICOMPONENT
,ELÀSTIC
MAPELASTIC SMART DE MAPEI O EQUIVALENT EN DUES
CAPES AMB UN ESPESOR FINAL DE 2 MM. DE GRUIX,
INCLOENT UNA CAPA D'ARMAT DE MALLA DE FIBRA DE
VIDRE DE 5X5MM COL.LOCADA AMB LA PRIMERA CAPA I
COBERTA POSTERIORMENT AMB UNA SEGONA CAPA DE
REGULARITZACIÓ. (P - 3)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

15,34

165,000

2.531,10

EUR
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Pàg.: 2

PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER

CAPÍTOL

03

REVESTIMENTS

NUM. CODI

2.531,10

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

1PNC0001

UD

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ DE CAPA D'IMPRIMACIÓ
PER ASSEGURAR L'ADHERÈNCIA DE RECRESCUTS DE
MORTER D'ESPESSOR INFERIOR A 35MM MITJANÇANT.
CAPA D'IMPRIMACIÓ COMPOSTA PER UNA PART D'AIGUA
UNA PART DE LATEX PLANICONCRETE DE MAPEI 3 PARTS
DE CIMENT TOPCEM DE MAPEI (P - 1)

2,30

14,800

34,04

2

E93AU000

M2

REGULARITZACIÓ DE SUPERFICIE EN PARAMENT
VERTICAL / I HORITZONTAL DE LA PISCINA, AMB PASTA DE
MORTER DE RECRESCUT MAPEI COMPATIBLE AMB LA
IMPERMEABILIOTZACIÓ EXISTENT FINS A UN GRUIX DE
5CM . (P - 5)

13,16

14,800

194,77

3

E9DC9010

M2

ENRAJOLAT PARAMENT VERTICAL I/O HORITZONTAL
PISCINA DE GRES PORCELÀNIC PREMSAT ANTILLISCANT
TIPUS ROSAGRES REF. 122 G1 BLAU ANTI-SLIP, ELABORAT
SEGONS NORMES EN14411, ANTI TAQUES, ABSORCIÓ < 0,5
%, ANTILLISCANT CLASSE 3 SEGONS UNE 12633 Y CLASSE
C SEGONS DIN 51097, DE RESISTENCIA A FLEXIÓ
SUPERIOR A 40 N/MM2 I DE DIMENSIONES 11,9 X 24,4 X 0,8
CMS., I REQUERIMENTS DIMENSIONALS SEGONS NORMA
ISO 10545-2 PER GRUP BIA. COL.LOCADES AMB CIMENT
COLA TECNOCOL FLEX SOBRE IMPERMEABILITZANT
HIDROFIX, NIVELLAT I SEGELLAT DE JUNTES AMB MORTER
JUNTATEC, PER A PISCINA, PERFECTAMENT COL.LOCAT
INCLOSES PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
MODULARS AMB EL FORMAT (P - 7)

32,06

27,750

889,67

4

K7J21171

M

EXECUCIÓ JUNTA DILATACIÓ EN VAS COL·LOCACIÓ DELS
DIFERENTS COMPONETNS: BANDA ELÀTICA FIRST JOINT
FIXADA AL SOPORT AMB EPOXICOL, CORDÓ DE POLIETILÉ
DE CÈDULA TANCADA SELLALASTIC FOAM I SEGELLAT
AMB MASTIC DE POLIURATÀ SELLALASTIC (P - 22)

33,15

4,000

132,60

5

K7J211B1

M

SEGEJAT DE JUNTA ENTRE MATERIALS MITJANÇANT
COL.LOCACIÓ DE CORDÓ DE POLIETILÉ DE CÈDULA
TANCADA SELLALASTIC FOAM O EQUIVALENT EN FONS DE
LA JUNTA DE 15MM I SEGELLAT AMB MASTIC DE
POLIURATÀ SELLALASTIC O EQUIVALENT. (P - 23)

7,81

77,000

601,37

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

04

NUM. CODI

1.852,45

01.03

UA

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER
PAVIMENTS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E93628B6

M2

SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IV, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB
ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 10 CM, ABOCAT AMB EQUIP
DE MÀNIGA DE BOMBEIG ARMAT AMB FIBRES DE
POLIPROPILÉ. (P - 4)

27,68

127,660

3.533,63

2

E9VZ19AK

M

FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM,
COL·LOCADA I ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P
- 9)

20,95

53,000

1.110,35

3

E9V3U000

M

ESGLAÓ DE GRES PORCELÀNIC PREMSAT ANTILLISCANT,
FORMAT PER FRONTAL I ESTESA, AMB PEÇA DE VORA
TIPUS ROSAGRES REF. 007 BLAU ANTI-SLIP, PECES

65,25

4,250

277,31

EUR
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Pàg.: 3

PRESSUPOST
ESTRIADES TIPUS ROSAGRES REF. 001 BLAU ANTI-SLIP (12
U/M) I PEÇA CANTONERA TIPUS ROSAGRES REF. 043
COLOR BLAU, ELABORAT SEGONS NORMES EN14411, ANTI
TAQUES, ABSORCIÓ < 0,5 %, ANTILLISCANT CLASSE 3
SEGONS UNE 12633 Y CLASSE C SEGONS DIN 51097, DE
RESISTENCIA A FLEXIÓ SUPERIOR A 40 N/MM2 I DE
DIMENSIONES 24,4 X 11,9 CMS I 11,9X11,9 CMS I
REQUERIMENTS DIMENSIONALS SEGONS NORMA ISO
10545-2 PER GRUP BIA. COL.LOCADES AMB CIMENT COLA
TECNOCOL FLEX SOBRE IMPERMEABILITZANT HIDROFIX,
NIVELLAT I SEGELLAT DE JUNTES AMB MORTER
JUNTATEC, PER A PISCINA, PERFECTAMENT COL.LOCAT
INCLOSES PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
MODULARS AMB EL FORMAT. (P - 8)
4

E9C70001

TOTAL

M2

CAPÍTOL

FABRICACIÓ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
TERRATZO PER A EXTERIOR, PREU SUPERIOR, AMB UN
ESPESSOR ENTRE 4 I 6CM, ARMAT AMB FIBRES DE
POLIESTER I AMB ÀRIDS A TRIAR PER LA D.F.
INCLOU TANT LA FABRICACIÓ DE PECES ESTANDARS I
ESPECIALS DE PAVIMENT I DE PECES ESPECIALS DE
FORMACIÓ DE GRAONAT I PART PROPORCIONAL DE
MOTLLOS NECESSARIS PER A FORMES ESPECIALS TOT
SEGONS DOCUMENTACIÓ I ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE.
(P - 6)

165,000

01

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER

CAPÍTOL

05

EQUIPAMENTS I PROTECCIONS

UA

DESCRIPCIÓ

12.866,70

17.787,99

01.04

OBRA

NUM. CODI

77,98

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EB1518A1

M

ADAPTACIÓ DE BARANA DE TUB D'ACER INOXIDABLE
ALLARGANT MITJANÇANT TIJA INTERIOR ADAPTANT LA
BARANA DE L'ESCALA A NOVA GEOMETRIA . INCLOU
RECOL.LOCACIÓ D'ANCORATGE RETIRAT
I FIXACIÓ
DEFINITIVA DE LA BARANA. (P - 10)

222,39

2,000

444,78

2

EB1518A2

UD

RECOL.LOCACIÓ DE PARELL D'ANCORATGES D'ESCALA
D'ACER INOXIDABLE AL PAVIMENT DEL PERIMETRE DE LA
ILLA. INCLOS CONNEXIONAT A TERRA. (P - 11)

88,71

1,000

88,71

3

EB1518A3

UD

REINSTAL.LACIÓ D'ANCORATGE DE PASSERA, ADAPTACIÓ
DE LA GEOMETRIA DE L'ELEMENT DE RECOLZAMENT I EN
CAS NECESSARI, COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES D'ACER
INOXIDABLE I RECOL.LOCACIÓ DEL TRAM DEL PONT
DESMUNTAT. (P - 12)

383,08

1,000

383,08

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EQE002 ILLA BASSA DE SANT OLEGUER

CAPÍTOL

06

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI
1

XPA000SS

TOTAL

CAPÍTOL

916,57

01.05

UA
PA

DESCRIPCIÓ
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I
SALUT (P - 24)
01.06

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

450,00

1,000

450,00
450,00

EUR

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

4.

Plànols
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5.

Plec de condicions

5.1 Contingut, àmbit d’aplicació i normativa
Per aquesta obra regiran tots aquells continguts en el Plec General de Condicions
Tècniques de l’Edificació, confeccionat pel Consell Superior de Col·legis
d’Arquitectes.
Seran d’aplicació totes les especificacions que encapçalen cadascuna de les
partides d’obra ressenyades al pressupost; totes les precisions que contenen els
plànols i altra documentació gràfica del projecte, encara que no quedin reflectides
explícitament als documents escrits; i les precisions incloses a la memòria.
També serà d’aplicació tota la normativa legislativa vigent de compliment obligatori
en el moment de l’oferta econòmica.
Les condicions tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de
complir els materials previstos en el projecte, les tècniques de la seva col·locació a
l’obra i les d’execució de tots els treballs necessaris.
Aquestes condicions queden assenyalades en els següents documents del projecte:
- Plànols
- Memòria descriptiva
- Amidaments i pressupost
- Plec de Condicions
Els aspectes que no quedin suficientment detallats en els anteriors documents
s’atindran al que prescriu la normativa tècnica general aplicable als projectes
d’edificació, segons relació adjunta:

Normativa tècnica aplicable
Àmbit general
CTE. Código Técnico de la Edificación
Actualitzat a febrer de 2008. Text modificat por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE
23/10/2007) y correcció de errors (BOE 25/01/2008)
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (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. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE:
24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
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Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural
RD. 1247/2008 BOE n. 203 de 22/8/2008

Requisits bàsics de qualitat
Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integración social de los minusválidos
Ley 13/82 BOE 30/04/82
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Materials i elements de construcció
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de
hormigón en las obras de construcción
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras
de construcción
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

Instal·lacions
Instal·lacions de fontaneria
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
O 9/12/75 (BOE: 13/1/76) correcció d'errors (BOE: 12/2/76)
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CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
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)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
Control de qualitat
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (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)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Residus d’obra i enderrocs
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de
13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

5.2 Plec de condicions tècniques
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en
una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la
llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i
el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o
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per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa,
armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i
HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-4550-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B
tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir
la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques
especificades
de
grandària
màxima
del
granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de
la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i
el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les
especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix
l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà
contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar
el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control
sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de
la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes
del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre
com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la
fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn
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de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció
del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM
32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNEEN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE
80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i
els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha
de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als
granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
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FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat
la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució).
Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en
sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm
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UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides
a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no
serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat
l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a
mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08,
indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
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- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08,
indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada
tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article
37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica
el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les
condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense
distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot
procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar
els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81
de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre
que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la
resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades
sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en
formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i
que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors
a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a
flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte
s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10
N/mm2.
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La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es
realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada
sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada
a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i
de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran
amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig
granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15
dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de
la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma
EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de
provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un
pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat
segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
DE SANT OLEGUER

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i
<= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors
mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna
de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a
central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central
de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5,
s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la
fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20,
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la
sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a
la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats
anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la
totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER
A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de
la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a
l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà
escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de
la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades
ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista,
els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores
anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan
amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la
resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal
distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les
Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a
càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a
mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a
la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
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Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola
d'origen animal i additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la
proporció especificada, pastes per a cobrir els escrostonaments i les
irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d’aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d’aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Caracterí stiques:
- Resistència mecànica a la compressió d’acord amb UNE-EN 13813. La
resistència a la compressió s’indicarà amb una C seguida de la classe de
resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d’acord UNE-EN 13813. La resistència a
la flexió s’indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió
en N/mm2
- Resistència al desgast: d’acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d’assaig
per a quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de
rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA
(mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos
corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment
per pastes anivelladores amb àrids fins (<4mm) d’acord amb UNE-EN 13813. La
d uresa s’indica amb SH seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla
asfàltica. D’ acord amb assajos indicats en UNE-EN-13813. La resistència a
la penetració s’indica amb les lletres IP o ICH depenent de l’assaig
utilitzat.
- Resistència a la rodament, d’acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La
resistència a la rodament s’indica amb les lletres RWFC seguit de la carga
en N
- Temps d’adormiment d’acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d’acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d’elasticitat: d’acord amb UNE-EN 13813. S’indica amb lletra E
seguida del valor en kN/mm2
- Resistència a la tracció: d’acord amb UNE-EN 13813. S’indica amb lletra B
seguida de valor en N/mm2.
- Resistència al impacte: d’acord amb UNE-EN 13813. S’indica amb lletra IR
seguida de valor en Nm
Característiques especials:
- Resistència elèctrica: d’acord amb UNE-EN 13813
- Resistència química: d’acord amb UNE-EN 13813
- Reacció al foc: d’acord amb UNE-EN 13813
- Emissió de substancies corrosives: d’acord amb UNE-EN 13813
- Resistència tèrmica: d’acord amb UNE-EN 13813
- Permeabilitat a l’aigua: d’acord amb UNE-EN 13813
- Aïllament acústic al soroll d’impacte: d’acord amb UNE-EN 13813
- Absorció acústica: d’acord amb UNE-EN 13813
La designació d’un morter anivellador es realitzà
escrivint el nom de la
norma, seguit de la nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els
diferents dígits de les característiques amb els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de
constar-hi el nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i
les condicions d'aplicació.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta
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ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
-Morters anivelladors per interiors subjectes a la reglamentació de reacció
al foc:
- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració
CE de
conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
- Morters anivelladors per a interiors subjectes a reglamentació de
substàncies perilloses:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració
CE de
conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzats per laboratori notificat.
-Morters anivelladors amb altres usos:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en
un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630
/1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’anar
acompanyat de la següent informació:
- Número de identificació de l’organisme certificador (només per productes
amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d’acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l’aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors
necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la
temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos.
Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements
a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de
poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i
revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser
inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació
de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o
modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no
ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
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Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha
de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de
goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als
àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a
lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el
terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és
1 any a partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes
superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols
o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió
d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues
transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins
de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de
la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de
la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la
secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
DE SANT OLEGUER

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el
valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la
UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir
les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de
l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e
de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12
14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura
muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat
del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de
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comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de
filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para
armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la
fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a
intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que
com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència
(apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el
compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona
física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció
visual
del
material
i
observació
de
les
marques
d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents
del
marcatge
permetin
deduir
el
compliment
de
les
especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
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Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a
l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà
efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme
a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en
funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que
siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i
es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre,
el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota
càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es
prendran
4
provetes
per
a
la
comprovació
de
les
característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A
més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics
i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de
les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents
respecte el certificat de control de producció per a ser
acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió
en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació
entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat
en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de
l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb
l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el
subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en
cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
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- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris
autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà
l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos
de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres
per
lot,
corresponents
a
les
combinacions
de
diàmetres
més
representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que
formin
part
del
lot
d'acer
redreçat,
i
es
determinaran
les
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi
d'un
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE
EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar
la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre
el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà
que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els
diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes
amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a
fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de
la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de
comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del
tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a
la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans
de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a
l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan
els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
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En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que
pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits
establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En
el
cas
de
produir-se
un
incompliment
en
les
característiques
geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà
al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries,
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas
contrari, es rebutjarà tota la remesa.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front
de les baranes de protecció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crommanganès-niquel, i ser resistent als ambients corrosius.
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les
especificacions de la DT.
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a
cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre
brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir
dispositius d'ancoratge.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de
ser tal que sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva
fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.
Composició química de l'acer:
+-----------------------------------------+
¦
¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦
¦
¦-----------------¦------------------¦
¦ C ¦
<= 0,07%
¦
<= 0,07%
¦
¦ Mn ¦
<= 2,00%
¦
<= 2,00%
¦
¦ Si ¦
<= 1,00%
¦
<= 1,00%
¦
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50% ¦
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00% ¦
¦ Mo ¦
¦ 2,00% - 2,50%
¦
+-----------------------------------------+
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Toleràncies:
- Gruix: 2,5%
- LLargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb
les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació
per tal que les barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar
trams successius.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10088-1:2006
inoxidables.

Aceros

inoxidables.

Parte

1:

Relación

de

aceros

4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
49 - PAVIMENTS
49R - PAVIMENTS DE TÈXTILS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Tensada sobre feltre de suport
- Amb adhesiu ajustada a un bastiment d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb adhesiu:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del bastiment, en el seu cas
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de la moqueta
En la col·locació tensada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del feltre de base
- Col·locació de la moqueta
- Tensat de la moqueta
- Fixació de la moqueta amb cinta termoadhesiva
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu
ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa
direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el
criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al
d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat
en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades
mecànicament al suport.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m
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COL·LOCACIÓ TENSADA:
La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el
perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura
uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
COL·LOCACIÓ AJUSTADA A UN BASTIMENT:
El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport.
La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment
perimetral.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i
nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
COL·LOCACIÓ TENSADA:
Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre
de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva.
S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a
clavar la moqueta.
L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer
amb mordasses especials.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de
250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E4 - ESTRUCTURES
E4B - ARMADURES PASSIVES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir
les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han
de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai
inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura,
greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a
l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de
la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas
d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al
95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una
barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a
la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la
DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa
a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs
que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o
per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat
ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2
de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició
dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a
l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de
l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta
curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments
epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar
segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en
qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera
que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del
formigó.
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Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals
mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer
amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels
fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una
malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el
formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el
recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la
taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental
a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de
la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o
filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la
forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L
(<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de
complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura
principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
(on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de
les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició
vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament
el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article
69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció
igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància
lliure
vertical
i
horitzontal
entre
2
barres
aillades
consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D
màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la
taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
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El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la
taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7
Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D:
2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure,
han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la
llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han
de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i
han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús
de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.).
Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma
UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa
vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre
setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que
s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la
mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha
d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar
compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a
la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot
rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- 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 DF.
- El
pes
s'obtindrà
amidant
la
llargària
total
de
les
barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de
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la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer
per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals
amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de
les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell
de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les
correcció adequades.

mesures

de

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E786 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua
a través dels elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
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El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de
cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres
defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits
establerts pel fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha
de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir
materials estranys que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia,
restes d'un revestiment anterior, etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de
suport té les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies
establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen
dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ
per tal de deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del
morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el
producte que s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat
estipulat pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea
a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat
total del morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans
d'iniciar l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels
components i la contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar
una dessecació excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de
curat sempre i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del
fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant
l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels
cristalls que es formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens,
etc.).
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En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera
capa sobre el formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de
l'abocada del formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2
de
superfície
realment
executada,
mesurada
d'acord
amb
les
especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la
construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats
superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació
de la superfície.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de
ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb
l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència
prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés
ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
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formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio,
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

por

el

que

se

aprueba

la

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de
gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de
millora i anivellament amb morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una
superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.
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Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I
ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha
de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del
gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin
amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar
reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de
procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1)
(mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb
l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
formació.
TERRATZO:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir
l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2
cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la
beurada.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i
30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha
de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5
min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva
aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge
lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.
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Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència
prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés
ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9 - PAVIMENTS
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C7 - PAVIMENTS DE PEDRA ARTIFICIAL MANUFACTURADA A MIDA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de pedra artificial manufacturat in situ.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Preparació dels junts
- Fabricació dels motllos per a peces estandar i peces especials
Preparació de mostres d'acabat per comprovar l'idoneitat de l'acabat al
respecte del seu aspecte d'acabat i de l'acompliment de les característiques
superficials de l'acabat així com dels cantells i arestes de les peces.
- Col.locació dels motllos per a peces estandar i peces especials
Col·locació del morter d'emprimació
Col·locació de la malla de fibra de vidre
Col·locació de la malla alveolar
Col·locació del morter d'acabat
Rebaixat, polit ,abrillantat o qualsevol tractamnent d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni
d'altres defectes superficials.
La superfície del paviment ha de ser polida ,abrillantada o amb l'acabat
especific triat. No s'hi han de veure marques ni senyals de la polidora.
La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme, de
coloració homogènia.
Gruix de la capa del morter d'emprimació: 3 mm
Gruix de la capa del morter d'acabat: 10 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002): < 10%
Resistència al desgast en un recorregut de 250 m (UNE 127-005): < 2 mm
La resbaladicitat del paviment assolirà en el la clase requerida segons el
CTE SUA-1:en el cas zones exterors, piscines i dutxes CLASE 3.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de tenir una resistència mínima equivalent a un formigó de Fck
12,5 N/mm2 i la superfície ha de ser plana amb una tolerància de planor de ±
4 mm en 2 m.
Si el suport és una llosa flotant, el paviment s'ha de fer per peces que
coincideixin amb les de la llosa, de tal manera que sobre els junts de
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retracció o de dilatació del suport s'hi facin els junts de treball del
terratzo.
Sobre el morter d'emprimació s'ha d'estendre la malla de fibra de vidre i
els plafons de la malla alveolar. Després s'ha d'abocar el morter d'acabat
fins a cobrir la malla i s'ha de passar el remolinador mecànic i
l'aplanadora.
L'operació de polir s'ha de fer 3 dies després de la formació del paviment.
S'ha de rebaixar 1/2 mm amb la pedra abrasiva de gra 60, o aplicar el
tractament adequat a l'acabat triat.
A la fase d'acabat s'ha d'afinar amb gra 120 a 220 i s'ha d'abrillantar amb
sals de fluosilicat o aplicar el tractament adequat a l'acabat triat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície co
rresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- S'amidarà la superficie efectivament pavimentada incloent peces estandar,
peces especials i canvis de nivell en planta i les superficies de les
tabicas en el cas de graonats.
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Preparació de mostres d'acabat per triar l'acabat i verificar les
caracteristiques de servei de les peces.
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Preparació dels junts
Col·locació del morter d'emprimació
Col·locació de la malla de fibra de vidre
Col·locació de la malla alveolar
Col·locació del morter d'acabat
Rebaixat, polit ,abrillantat o tractament d'acabat triat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades
aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del paviment acabat: junts,cantells de les peces,
encontres amb altres paviments, etc.
Control de planor.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
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D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
E9 - PAVIMENTS
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DC - Familia 9DC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb
morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades
ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per
la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per
pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i
de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de
3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb
colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
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S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles
diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada,
segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua
d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i
després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades
aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control
geomètriques d'acabat.

de

les

condicions

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els errors d'execució.
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i
l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada
amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions
mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser
l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una
distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal,
uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la
vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor
característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al
públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones
comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació
de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb
morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits
contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les
parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per
una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant
tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de
començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es
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puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al
col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines
L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre
pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de
40 mm d'amplària entre elements.

moment de la

o angulars.
l'eix de les
dilatació de

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha
d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de
utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma
Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa
de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements
d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i
ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports.
Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la
base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector
en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CAS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de
servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments
verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec
per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant
no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada
la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat,
o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu
interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials
per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i
carrega de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per
a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en
una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per
a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent
criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
DE SANT OLEGUER

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de
material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es
faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les
humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la
seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.),
s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units,
sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements
estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es
demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua,
gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons
s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als
afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin
de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si
aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill
d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i
protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries,
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
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DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica
de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o
desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal
de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del
paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap
utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada
la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent
criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:

PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
DE SANT OLEGUER

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides
al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que
es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de
material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es
faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les
humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els
que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels
productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua,
gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin
de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries,
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona
amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent
en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni
debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de
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mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en
cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes
y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica
de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació
o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge
separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació
del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments
accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la
pluja i la radiació solar excessiva.
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids
per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió
Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

la
de
de
en

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a
mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el
número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi
LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
de
condicions
tècniques,
o
qualsevol
altre
acceptat
prèviament
i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
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.
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a
que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització,
emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador
recollida corresponent.

o

centre

de

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
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.
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7J - JUNTS I SEGELLANTS
K7J2 - REBLERT DE JUNTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert de junts amb materials plàstics.
S'han considerat els tipus següents:
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del
junt
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en
l'interior del junt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació a pressió del material
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la placa
CONDICIONS GENERALS:
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista,
sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a
tocar.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada
per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el
parament.
Separació entre cordons: <= 4 mm
Junts entre plaques: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
L'amplària del junt ha de ser constant.
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de
la placa de poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos,
oli, etc.).
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REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel
fabricant.
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors
als 70°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REBLERT AMB CORDÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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6.

Pla de control de qualitat

El present pla de control de qualitat té per objecte el control dels materials que es
faran servir per a dur a terme les diferents unitats d’obra, fixant les característiques
tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que
s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris
d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
Pels materials:
INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes,
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim
contindrà els següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el
marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

D’igual manera fixar les característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el
seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans
de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris
d’acceptació i rebuig.
També es prescriuen les verificacions i proves de servei a realitzar per comprovar
les prestacions finals exigides a l’edifici acabat.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de
generar diversos tipus de controls, que són els següents:
Els assaigs a realitzar en les diferents fases seran :
FASE; CONTROL MATERIALS DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1.1 – C i m e n t
1.2 – À r i d s
1.3 – A i g u a
1.4 – A d i t i u s
1.5 – A r m a d u r e s
1.6 – F o r m i g ó
S’han de lliurar els assaigs i certificats per a cada tipus de formigó que es posarà a
l’obra, , és recomanable que siguin part dels de el propi control que fa la pròpia
planta de formigó de les seves matèries primeres. La constructora els haurà de
demanar a la planta de formigó que li faci el subministrament :
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Certificats i documentació relativa a classificació de la planta de formigó
subministradora.
Certificats i documentació relativa al ciment que es fa servir.
Certificats i documentació relativa als àrids que es fan servir.
Certificats i documentació relativa a l’aigua que es fa servir.
Certificats i documentació relativa als possibles additius que es pugin fer servir amb
antelació a la seva col·locació
Dosificacions de cadascun dels formigons presents en l’obra amb antelació a la seva
col·locació.
S’ha de disposar d’aquests certificats abans de l’abocat del formigó, i per a cada
tipus de formigó:
- HM-20/P/20/ I
- HA-30/B/20/ IV
- Altres tipus de formigó en cas de ser sol·licitats per part de la Direcció de l’obra.
1.1– C I M E N T
(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus
de formigó)
El ciment serà PORTLAND CEM I classe resistent 32.5 N/mm2 o superior, i si es
desitja modificar la seva categoria tindrà que ser autoritzat per la Direcció
Facultativa.
No s’admetran ciments amb addició de cendres.
S’exigirà al fabricant el certificat de garantia.
Assaigs físics i químics, una vegada cada tres mesos de duració de l’obra i no
menys de tres vegades durant l’obra.
Si el ciment té la marca AENOR de conformitat amb normes UNE o una altre
equivalent oficialment homologada, la direcció de l’obra podrà eximir al ciment dels
assaigs de control de recepció conservant-se una mostra preventiva.
1.2 – A R I D S
(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus
de formigó)
Al menys el 90% en pes del àrid gruixut serà inferior al menor dels valors següents :
a) – 0.8 de la distància horitzontal lliure entre armadures independents.
b) – 1.25 entre una armadura i el parament més pròxim.
c) – 0.25 de l’amplada o dimensió mínima de la peça.
d) – 0.33 de l’amplada lliure dels nervis dels forjats.
e) – 0.4 del gruix de la xapa de compressió.
La totalitat del àrid serà de mida inferior al doble del límit anterior.
1.3 – A I G U A
(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus
de formigó)
Podran utilitzar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica.
En cas de falta d’antecedents, es podrà utilitzar l’aigua, desprès de sotmetre a
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assaigs de composició.
1.4 – A D I T I U S
(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus
de formigó)
La seva utilització tindrà que ser autoritzada per la Direcció Facultativa, que exigirà
les justificacions oportunes, així com la garantia del fabricant.
Es imprescindible la realització d’assaigs previs en cada cas.
Es desaconsella la utilització del clorur càlcic com accelerant, perquè pot provocar
fenòmens de corrosió d’armadures.
1.5 – A R M A D U R E S
Els acers per a armar emprats seran amb Certificat. De les barres d’acer corrugat
subministrat a l’obra degudament identificades segons diàmetres emprats ( 6) (8)
(10) (12) (16) (20) (25) etc. i malles, on consti nom fabricant i característiques i
document o carta acreditatiu del subministrador que indiqui que el material de
referència ha estat servit a l’obra.
Nivell de control : NORMAL
Acer amb certificat : (10.000,00 Kg):
Mostreig de dues provetes de cada diàmetre per lot de 30 T .(Abans de formigonar)
(1 LOTS)

-1Lot durant la fase fonaments, murs i forjat

Sobre cada Lot es realitzarà per a cada tipus d’acer i diàmetre) :
- Verificació de la secció equivalent.
- Geometria dels ressalts.
- Doblegat simple i doblegat - desdoblegat.
Realitzar sobre cada diàmetre i dues vegades al llarg de l’obra :
- Assaig de tracció.
- Assaig d’arrencament de nus soldat, si s’utilitzen xarxes.
- Verificació marques d’identificació de les armadures.
- Aptitud a la soldadura.
1.6 – F O R M I G Ó
Control ESTADÍSTIC :
Els lots es definiran segons els següents límits superiors :
Element :
- Volum de formigó
- Amassades
- Setmanes d’execució
- Superfície
- Plantes

Comprimit
100 m3
50
2
500 m2
2

Flexió
100 m3
50
2
1000 m2
2

Massís
100 m3
100
1
-----

Es controlaran 3 amassades per lot. (per formigons fck<30N/mm2)
Provetes per amassada : 6
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- 1 Provetes als 7 dies.
- 3 Provetes als 28 dies.
- 2 Provetes de reserva als 60 dies.
Per a cada tipus de formigó es realitzaran en funció de la seva ubicació:
Fonaments
4Lots
Murs dipòsit
2Lots
Forjat
2Lots
TOTAL =
8Lots

HA-30/B/20/ IV

247,96 m3

HA-30/B/20/ IV

117,78 m3

HA-30/B/20/ IV

38,59 m3

Les amassades controlades estaran molt bé per tal de tenir constància don estan
abocades realment.
*La Ubicació dels lots corresponents a les pantalles s’han de determinar en funció
del ritme de realització de les mateixes i una vegada coneguda la planificació que
entregarà el contractista respecte de les mateixes.
FASE; CONTROL AÏLLAMENTS
Aïllaments, Certificats, nom del fabricant acompanyats per carta del subministrador
que consti el material ha estat lliurat a l’obra concreta que s’està construint. Altres
proves sol·licitades per la direcció.
FASE; IMPERMEABILITZACIONS
Impermeabilitzacions , Certificats, nom del fabricant acompanyats per carta del
subministrador que consti el material ha estat lliurat a l’obra concreta que s’està
construint.
Es realitzarà un informe favorable de les proves d’estanquitat per part de un
laboratori per a cada una de les cobertes i de l’interior de cada un dels dipòsits.
Altres proves sol·licitades per la direcció.
FASE; CONTROL GENERAL DE L’OBRA
Relació del tipus de material i marques que a l’obra se han subministrat, per exemple
membranes impermeables, nom i fabricant, tipus de paviments, fustes, pintures així
con les dades dels instal·ladors, col·locadors, certificats de garantia d’aquestes
col·locacions, etc.
Abans de cada certificació , el Cap d’Obra lliurarà sobre cada partida d’obra ,dades
sobre comprovacions de toleràncies mínimes exigides als plecs de condicions
segons les indicacions de la Direcció Facultativa per tal de ser considerades com
correctament executades.
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7.

Estudi de gestió de residus
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Renovació i impermeabilització de la illa de La Bassa de Sant Oleguer

Obra:
Situació:

Complex Esportiu Sant Oleguer

Municipi :

Sabadell

Comarca :

Vallès Occidental

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

t

0,00 m

3

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

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

Volum aparent/m 2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m 2)

(tones)

(m 3/m2)

(m 3)
0,000

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

formigó

170101

0,084

1,050

0,062

0,420

petris

170107

0,052

10,841

0,082

6,938

metalls

170407

0,004

3,140

0,001

0,400

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

170605

0,000

0,010

0,000

0,018

definir altres:

fibrociment

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

totals d'enderroc

0,000

0,7556

3
7,76 m

0,7544

15,03 t

Residus de construcció
2
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quantitats
codificació

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

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

Volum aparent
(m 3)

(m 3/m2)

0,0500

(tones)
1,6168

0,0896

1,6862

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

0,6896
0,6864
0,1480
0,0739
0,0188

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

0,7662
0,4904
0,2221
0,1830
0,0245

0,0380

0,0803

0,0285

0,5371

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

0,0227
0,0297
0,0156
0,0122

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

0,0847
0,1948
0,2236
0,0339

totals de construcció

3
2,22 m

1,70 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar
especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

-
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minimització
gestió dins obra

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

si
-

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

si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

3,14 t

3
0,40 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

3,14 t

0,40 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

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

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m 3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

tones
Projecte
80
1,74
40
0,69
2
3,15
1
0,02
1
0,00
0,50
0,02
0,50
0,02
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
si
no
no
no
no
si

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

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

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

no

no

no

Contenidor per Metalls

si

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

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

Planta de triatge
de Sabadell

Runa

adreça

codi del gestor

C. Mas baiona 58
Pol. Ind. Can Roqueta

E475.98

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m 3

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

12,00
5,00

Transport: entre 5-8 €/m 3 (mínim 100 €)

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 3

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m 3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 3

4,00
15,00
0

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

5,00
70,00

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

RESIDU
Excavació

Volum

Transport

Classificació

m3 (+20%)

12,00 €/m

3

Valoritzador / Abocador

3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

3
5,00 €/m

Construcció

m3 (+35%)
1,23

runa bruta

3
4,00 €/m

-

6,15

-

15,00 €/m3
18,44

Maons i ceràmics

1,03

-

5,17

-

15,52

Petris barrejats

9,67

-

48,33

-

144,98

Metalls

0,59

-

2,93

-

8,79

Fusta

0,11

-

0,57

-

1,72

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,26

-

1,32

-

3,95

Paper i cartró

0,30

-

1,51

-

4,53

Guixos i no especials

0,28

-

1,40

-

4,20

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

202,11

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

0,00
runa neta

Formigó

70,00 €/m

0,00

302,11 €

3

9,98 m

302,11 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fust
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CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m 3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTE NIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

Area de Cohesió Territorial
Servei d’Obres d’Equipaments

8.

Estudi bàsic de seguretat i salut laboral

Dades generals
Promotor:

Ajuntament de Sabadell

Domicili social:

Plaça Sant Roc, 1

Localitat: Sabadell
Situació de l’obra:

Província: Barcelona
Camí de Can Quadres s/n. SABADELL

•

Objecte d'aquest document:
Seguir els principis generals de la prevenció de la seguretat i la salut tant en
decisions constructives, tècniques i d’organització, amb la finalitat de
planificar els treballs que cal desenvolupar simultàniament o successivament,
i també la seva durada.

•

Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, queda integrat en el projecte
elaborat per Carlota Sanz Ortega , Arquitecta
i Jordi Grané Aran,
Arquitecte,sobre l'obra descrita.

•

Data d'inici dels treballs: A determinar pel promotor .

•

Data d’acabament dels treballs: Quatre setmanes (a comptar des de l’inici de
les obres).

Característiques de l’emplaçament i caracteristiques constructives
Descripció de l’emplaçament:
-Topografia : Sense desnivells pronunciats.
-Caracteristiques del terreny : Urbanitzat / Edificat.
-Condicions físiques d’us dels edificis de l’entorn : Edificis d’Equipaments municipals.
Esportius.
-Instal.lacions de serveis públics, tant visibles com soterrats : Electricitat,
Subministrament d’aigua i Reg
-Ubicació de vials ( amplada, nombre, densitat de circulació ) i amplada de voreres :
Accés des de carrer Camí de Can Quadres, calçada 9,5 m i voreres 2,4 m.
Descripció de les obres que s’han de fer:
Recrescut del nivell de la plataforma actual, i impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de la mateixa
Superfície total (àmbit intervenció): 125,50 m2
Pressupost d'execució per contracte: 39.202,00 €.
Termini d'execució: Quatre setmanes.
PROJECTE DE RENOVACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA ILLA DE LA BASSA
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Nombre màxim de treballadors previstos: 4
Nombre de jornades aproximades del total de treballadors: 80.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de
prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
• Evitar riscos
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar
• Combatre els riscos a l'origen
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals en el treball
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
• Donar les degudes instruccions als treballadors
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En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
• La recollida dels materials perillosos utilitzats
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball
• La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l'obra o prop de l'obra
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i
específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin
alternatives
preventives
més
segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit
de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus
treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria
preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els
treballadors han de:
• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents o que s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un
risc per la seguretat i salut dels treballadors.
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Enderrocs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Fonaments
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de realços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Estructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
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•
•

Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Coberta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Revestiments i acabats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal·lacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre‐esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i
les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents
Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
existents (subsòl, edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles
de protecció de les rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
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•

Instal∙lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

•
•
•
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció
col∙lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones
descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació
suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en
els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
•

•
•
•
•
•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la
mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

(BOE:

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions
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MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

(BOE:
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES
ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS
EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE‐AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS‐TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

(BOE:

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT‐1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:
modificació: BOE: 24/10/75
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GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació:
BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació:
BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació:
BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10
modificació: BOE: 01/11/75

Carlota Sanz Ortega, Arquitecta
Cap de Secció d’Edificis d’Equipamnets

Jordi Grané Aran, Arquitecte
Tècnic d’Obres d’Equipaments
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