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1.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
PROJECTE

Substitució de part del revestiment de les façanes del CAP de MOIÀ

EMPLAÇAMENT

Carrer Santa Magdalena, 1

CODI POSTAL/MUNICIPI

08180 Moià

COMARCA

Moianés

REFERÈNCIA CADASTRAL

4993433DG2249S0002GD

1.2 AGENTS DEL PROJECTE
Promotor

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

NIF

Q5855029D

GERÈNCIA TERRITORIAL CATALUNYA CENTRAL (AP53)
C/ Pica d’Estats, 13-15 - 08272 Sant Fruitós de Bages
Representant promotor

Anna Forcada Arcarons

Arquitecte

Arquitectura i Urbanisme Perarnau SLPU

NIF

B-61596268

Jordi Perarnau i Vendrell
Núm. colꞏlegiat: 24.909/2
Passeig Pere III, 28, 3r - 08241 Manresa
93 872 62 68 – info@jperarnau.com

1.3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
Control de qualitat dels materials

Redactat pel mateix arquitecte

Estudi de gestió de residus de la construcció

Redactat pel mateix arquitecte

Estudi de seguretat i salut

Redactat pel mateix arquitecte

El present document és còpia del seu original, del qual és autor Arquitectura i Urbanisme Perarnau SLPU.
La seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requerirà la prèvia
autorització expressa dels autors, restant en qualsevol cas prohibida qualsevol modificació unilateral del
mateix.
Manresa, 17 d’octubre de 2019

Arquitectura i Urbanisme Perarnau SLPU
Jordi Perarnau i Vendrell, arquitecte colꞏlegiat 24.909/2
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2.1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA
L’edifici objecte d’aquest projecte es troba situat al municipi de Moià, capital de la comarca del Moianès,
que té una alçada topogràfica de 710 m sobre el nivell del mar.
Es tracta d’un edifici aïllat de dos volums, un de planta baixa i l’altre de planta baixa i planta pis, situat en
un espai delimitat pels carrers de Jacint Vilardell pel límit Nord-est, de la Tosca pel límit Sud-est i de Santa
Magdalena pel límit Nord Oest, i el passatge Orriols pel seu límit Sud-oest. L’adreça és el carrer de Santa
Magdalena número 1. El sòl on s’emplaça l’edificació té una superfície de 2.634 m². L’edificació destinat a
usos sanitaris i objecte del present projecte te una superfície construïda sobre rasant de 959 m2.

El present projecte s’ha redactat amb base al “as built” redactat amb data de maig del 2009 pels
arquitectes Josep Mª Ferrer i Serra / Pons-Julian SLp. Per tant les dimensions, i en conseqüència els
amidaments que figuren en aquest projecte son resultat del “as built” esmentat.
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2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
El projecte té com objecte la substitució del revestiment de part de les façanes del CAP Moià. La
intervenció es centra en la substitució total del revestiment de les façanes del volum de planta baixa, i el
de les façanes Nord i Oest del volum de planta baixa i una planta. En les façanes sud i est del volum de
planta baixa i una planta no s’hi intervé.

Planta Baixa_àmbit actuació

Planta Primera_àmbit d’actuació
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2.2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
L’edifici està resolt seguint les directrius del ‘Revisió del Pla General d’Ordenació” del municipi de Moià
aprovat definitivament amb data 21 de novembre del 1984i amb publicació el 23 de gener del 1985.
Posteriorment hi ha una modificació puntual de Planejament, per canvi de qualificació a on s’emplaça el
Centre d’Assistència Primària, d’equipament esportiu a equipament. Aquesta modificació puntual del PGO
fou aprovada definitivament el 7 de juliol del 2006 i amb publicació el 27 de novembre del 2006.
Les actuacions proposades en el present projecte són admeses en el planejament vigent. Les actuacions
definides només defineixen un canvi de revestiment mantenint característiques i cromatisme similar al del
revestiment actual a substituir.
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2.2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes
L’edificació destinada a centre d’assistència primària definida volumètricament mitjançant dos volums. Un
de planta baixa i l’altre de planta baixa i primera. Ambdós sobre aparcament de 3 plantes soterrani.
La planta baixa de 552,10 m2 útils i de 658,60 m2 construïts està destinada a sales de consulta i tota ella
és d’accés públic. La planta primera de 250,81 m2 útils i 299,75 m2 construïts està destinada a
dependències d’ús intern del personal sanitari del CAP: sala de reunions, sala personal, magatzem clínic,
despatx coordinació, dos vestidors i 2 dormitoris.

2.2.4 Relació de superfícies de l’àmbit d’actuació
La superfície de les façanes a substituir el seu revestiment és de 691,25 m2 desglossats segons els
quadres de superfície adjunts
VOLUM PLANTA BAIXA
SUP. (m2)

FAÇANA
1 NORD

118,90 m2

2 OEST

81,57 m2

3 SUD

98,73 m2

4 EST

71,47 m2
370,67 m2

TOTAL SUPERFÍCIE

VOLUM PLANTA BAIXA I PLANTA PIS
SUP. (m2)

FAÇANA
1 NORD

239,03 m2

2 OEST

81,55 m2

3 SUD (no s’hi intervé)

0,00 m2

4 EST (no s’hi intervé)

0,00 m2

TOTAL SUPERFÍCIE

320,58 m2
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2.2.5 Resum de pressupost
Pressupost d’Execució Material (PEM)

176.063,63 €

6% Benefici Industrial (BI)

10.563,82 €

13% Despeses Generals (DG)

22.888,27 €

Total parcial

209.515,72 €

21% IVA

43.998,30 €

TOTAL PEC

253.514,02 €

Manresa, 17 d’octubre de 2019

Firmado digitalmente por
JORDI PERARNAU VENDRELL /
num:24909-2
Fecha: 2019.10.24 11:23:50
+02'00'

Arquitectura i Urbanisme Perarnau SLPU
Jordi Perarnau i Vendrell, arquitecte colꞏlegiat 24.909/2
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3.1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ AL TERRENY
El present projecte no intervé en el terreny. L’objecte del present projecte no incideix en cap tipus
d’instalꞏlació ni de xarxes de servei que estan situades al carrer. En conseqüència, no caldrà la realització
de treballs previs especials.

3.2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI
No es modifica la fonamentació existent, ja que no es planteja cap canvi d’ús o actuació que pugui
incrementar les càrregues a suportar i no hi ha evidència aparent de patologies en l’edifici causades per
manca de fonamentació existent.

3.3 SISTEMA ESTRUCTURAL
No s’intervé en el sistema estructural. Aquesta és de formigó armat. Estructura vertical de pilars de
formigó armat i d’estructura horitzontal a base de lloses bidireccionals alleugerides de formigó armat.

3.4 SISTEMA ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la
compartimentació interior:
-

Terres en contacte amb el terreny

-

Murs en contacte amb el terreny

-

Façanes

-

Coberta

-

Terres en contacte amb l’exterior

-

Mitgeres

-

Compartimentacions interiors verticals

-

Compartimentacions interiors horitzontals

-

Escales i rampes
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TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
En el present projecte no hi ha cap element que correspongui a aquest apartat.

MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY
En el present projecte no hi ha cap element que correspongui a aquest apartat.

FAÇANES
Estat actual
Segons determina els detalls del “as built”, disposem de façanes de 30 cm de gruix de doble fulla amb
cambra d’aire. La fulla exterior formalitzada per una paret de 14 cm de gruix realitzada amb peces
ceràmiques perforades tipus “gero” revestida amb morter hidròfug exteriorment. La fulla interior executada
amb envà de peces d’obra de fàbrica de 7 cm de gruix i enguixades interiorment. Entre les dues fulles una
cambra d’aire amb aïllament de poliestirè expandit de 6/8 cm.
Els revestiment de les actuals façanes està formalitzada per peces de gran format, en el volum de planta
baixa són de peces de 200x35 cm i 200x45 i els seus mitjos mòduls. Les plaques de fibrociment tenen un
gruix de 8 mm i estan sustentades amb perfilaria d’alumini. Tot el sistema, revestiment i muntants, tenen
un gruix de 8,70 cm. El volum de planta baixa son plaques de color gris i de color beix en el volum de
planta baixa i planta.
Aquestes peces de gran format estan fixades en 5 punts en la seva llargada i 2 en la seva alçada en
muntants formalitzats per perfils L d’alumini de 50 mm d’ala, i a l ajunta vertical de dues peces amb perfil
en T de 120 mm d’ala. Els muntants estant fixats sobre paret de peces ceràmiques perforades tipus “gero”
amb la superfície amb revestiment continu possiblement un arrebossat de de morter hidròfug de ciment.
Aquests muntants es troben situats a unes distància de 25 cm a la façana Nord i de 50 cm a la façana
Oest, mides que han estat possible obtenir degut a les plaques trencades.
La declaració de garantia de les plaques de fibrociment fou realitzada amb data de 9 de desembre del
2010 per “Euronit Fachadas y Cubiertas SL”, dona garantia en el moment de compra, les característiques
tècniques dels panells ETER-COLOR de color beix i gris servits a Garrofé-Roca SA per la construcció del
CAP de Moià. El llibre de l’edifici ens defineix l’instalꞏlador que fou l’empresa FVC amb seu al polígon
industrial La Constància, crta Rubí, 228, nau B de Terrassa (08288).
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Façana Nord Volum de PB (superfície actuació 118,90 m2)
Formalitzada per peces de gran format de fibrociment i de color gris. Amb mesures de 200 cm de llargada,
amb alçada variable i 0,8 cm de gruix.
Aquesta façana disposa d’unes mesures de 23,00 m de llargada i 5,15 m d’alçada. Disposa d’un sol forat
on s’hi ubiquen diverses finestres de 18,65 m de llargada i de 1,00 m d’alçada.
És la façana on es troba el revestiment de peces de fibrociment en més mals estat, on hi ha més peces
trencades, degut al impacte d’accions mecàniques per part dels usuaris del espai públic que es disposa
en front de la mateixa.
El projecte defineix la substitució de les actuals peces de fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra
Sant Vicenç acabat a tall de serra de diamant. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer
inoxidable cada peça de pedra natural. Igualment és defineix el canvi d’ampit de les finestres corregudes
com del remat superior del mur de façana.

Façana Nord Volum PB+1 (superfície actuació 239,03 m2)
Formalitzada per peces de gran format de fibrociment i de color beix. Amb mesures de 300 cm de
llargada, amb alçada variable i 0,8 cm de gruix.
Aquesta façana disposa d’unes mesures de 33,70 m de llargada i 8,35 m d’alçada. Disposa d’un forat en
planta primera on s’hi ubiquen diverses finestres de 18,40 m de llargada i de 1,01 m d’alçada, i un en
planta baixa de 18,40 m de llargada i de 2,02 m d’alçada.
Trobem peces de fibrociment trencades en la zona de planta baixa i limitant amb la façana est, degut
igualment al impacte d’accions mecàniques per part dels usuaris del espai públic que es disposa en front
de la mateixa. Cal dir, que l’existència d’una parterre-jardinera que no permet l’apropament a la façana
dels usuaris, és un fet que afavoreix l’estat d’aquesta façana.
El projecte defineix la substitució de les actuals peces de fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra
lumaquelꞏla. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer inoxidable cada peça de pedra
natural. Igualment és defineix el canvi d’ampit de les finestres corregudes com del remat superior del mur
de façana.
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Façana Oest Volum de PB (superfície actuació 81,57 m2)
Formalitzada per peces de gran format de fibrociment i de color gris. Amb mesures de 200 cm de llargada,
amb alçada variable i 0,8 cm de gruix.
Aquesta façana disposa d’unes mesures de 15,30 m de llargada i 5,45 m d’alçada en el punt més alt.
Disposa d’un sol forat on s’hi ubiquen diverses finestres de 4,45 m de llargada i de 1,90 m d’alçada.
A la part inferior (<2m) de la façana i en concret a les cantonades es localitzen diverses peces trencades,
degut al impacte d’accions mecàniques per part d’usuaris
El projecte defineix la substitució de les actuals peces de fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra
Sant Vicenç acabat a tall de serra de diamant. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer
inoxidable cada peça de pedra natural. Igualment és defineix el canvi d’ampit de les finestres corregudes
com del remat superior del mur de façana.

Façana Oest Volum PB+1 (superfície actuació 81,55 m2)
Formalitzada per peces de gran format de fibrociment i de color beix i gris. Amb mesures de 250 cm de
llargada, amb alçada variable i 0,8 cm de gruix.
Aquesta façana disposa d’unes mesures de 10,50 m de llargada i 8,45 m d’alçada. Disposa de dos forats
en planta primera on s’hi ubica una finestra en cada un de 2,00 m de llargada i de 2,30 m d’alçada, i tres
forats en planta baixa on s’hi ubiquen porta d’accés, armari d’instalꞏlacions i dues finestres. La porta
d’accés té unes mides de 1,35 m de llargada i 2,10 m d’alçada, l’armari d’instalꞏlacions 1,40 m de llargada
i 1,80 m d’alçada i les finestres tenen un únic forat de 3,90 m de llargada i de 1,00 m d’alçada.
Trobem una peça de fibrociment trencades en la zona de planta baixa, degut al impacte d’accions
mecàniques igual als altres casos.
El projecte defineix la substitució de les actuals peces de fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra
lumaquelꞏla i, per la part entre les dues finestres de planta primera peces de 60x30x3 cm de pedra Sant
Vicenç acabat a tall de serra de diamant. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer
inoxidable cada peça de pedra natural. Igualment és defineix el canvi d’ampit de les finestres corregudes
com del remat superior del mur de façana.
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Façana Sud Volum de PB (superfície actuació 98,73 m2)
Formalitzada per peces de gran format de fibrociment i de color gris. Amb mesures de 250 cm de llargada,
amb alçada variable i 0,8 cm de gruix.
Aquesta façana disposa d’unes mesures de 13,65 m de llargada i 5,45 m d’alçada en el punt més alt.
Disposa d’un sol forat on s’hi ubiquen diverses finestres de 11,80 m de llargada i de 1,00 m d’alçada.
Es troben peces de fibrociment trencades, per causes definides anteriorment.
El projecte defineix la substitució de les actuals peces de fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra
Sant Vicenç acabat a tall de serra de diamant. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer
inoxidable cada peça de pedra natural. Igualment és defineix el canvi d’ampit de les finestres corregudes
com del remat superior del mur de façana.

Façana Est Volum de PB (superfície actuació 71,47 m2)
Formalitzada per peces de gran format de fibrociment i de color gris. Amb mesures de 250 cm de llargada,
amb alçada variable i 0,8 cm de gruix.
Aquesta façana disposa d’unes mesures de 15,65 m de llargada i 5,15 m d’alçada. Disposa de dos forats
on s’hi ubiquen una finestres de 3,95 m de llargada i de 1,85 m d’alçada i la porta d’accés principal de
3,35 m de llargada i de 2,80 m d’alçada.
Es localitzen diverses peces trencades, localitzades, sobretot, a la cantonada amb la façana de planta
baixa nord.
El projecte defineix la substitució de les actuals peces de fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra
Sant Vicenç acabat a tall de serra de diamant. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer
inoxidable cada peça de pedra natural. Igualment es defineix el canvi d’ampit de les finestres corregudes
com del remat superior del mur de façana.
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COBERTA
El present projecte no contempla la intervenció en les cobertes.
TERRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR
En el present projecte no hi ha cap element que correspongui a aquest apartat.
MITGERA
En el present projecte no hi ha cap element que correspongui a aquest apartat.

3.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
El present projecte no contempla la intervenció en el sistema de compartimentació i acabats interiors

3.6 SISTEMA D’ACABATS
El present projecte no contempla la intervenció en els acabats interiors.

3.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS
El present projecte no contempla la intervenció en els sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis.

3.8 EQUIPAMENT
El present projecte no contempla la intervenció en l’equipament.
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MEMÒRIA
4. NORMATIVA APLICABLE (actualitzada al maig 2018)
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 52/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE
ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES
CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL
DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en
el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y
acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL
CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS
CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

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

Protecció enfront del soroll
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR
CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Estalvi d’energia
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE
CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA
HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació
HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL
CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ
CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS
CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER
CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA
CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA
CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de
l'Edificació.
NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL
CTE DB HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ
CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES
CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F
CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis
Instalꞏlacions d’ascensors
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD DE ASCENSORES
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN
Y MANUTENCIÓN
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES
PERIÓDICAS
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ
PERIÒDICA
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
Instrucció 6/2006
APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ
TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ,
APROVAT PEL RD 2291/1985, DE 8 DE NOVEMBRE
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Instalꞏlacions d’aigua
CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONELꞏLOSI
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES (D’APLICACIÓ
OBLIGATÒRIA ALS EDIFICIS DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXÍ COM EN ELS
HABITATGES FINANÇATS AMB AJUTS ATORGATS O GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Instalꞏlacions d’evacuació
CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
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Instalꞏlacions tèrmiques
CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

Instalꞏlacions de combustibles
Gas natural i GLP
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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Gas-oil
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instalꞏlacions d’electricitat
Rebt reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción técnica complementaria (itc) bt 52 “instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga
de vehículos eléctricos”, del reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes tècniques particulars de fecsa-endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç
Resolució ecf/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instalꞏlacions en
ús no inscrites al registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat industrial de catalunya (ritsic)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instalꞏlacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instalꞏlacions d’ilꞏluminació
CTE DB HE-3 eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 instalꞏlacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

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

Instalꞏlacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
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Instalꞏlacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
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Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat
per a l’any 2003. art. 105

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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MEMÒRIA
5. ANNEXES
5.1 CONTROL QUALITAT DELS MATERIALS
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de
l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la
DF.
B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i
conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació
aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE
C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments,
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Modalitat 1: Control a nivell reduït
Modalitat 2: Control al 100 %
Modalitat 3: Control estadístic del formigó
Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles
72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 40 -

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control a nivell reduït:
Només per armadures passives.
Control a nivell normal:
S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
Comprovació de soldabilitat:
En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
Control dels equips de tesat.
Control dels productes d’injecció.
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control d’execució a nivell reduït:
Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
Existència de control extern.
Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
Sistema de qualitat propi del constructor.
Existència de control extern.
Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
Control del tesat de les armadures actives.
Control d’execució de la injecció.
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es solꞏlicitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
Control de colꞏlocació de les biguetes i revoltons
Control de la colꞏlocació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no
avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
Memòria de fabricació
Plànols de taller
Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
Qualificació del personal
Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
Control de qualitat de la documentació de muntatge:
Memòria de muntatge
Plans de muntatge
Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat del muntatge
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Peces:
Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de
las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
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-

Tres categories d’execució:
Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
Identificació del subministrament amb caràcter general:
Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
Data i quantitat del subministra
Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
Identificació del subministra amb caràcter específic:
Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament
b) Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.
Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per
a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.
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Control de recepció en obra:
Comprovacions amb caràcter general:
Aspecte general del subministrament
Identificació del producte
Comprovacions amb caràcter específic:
Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
Criteri de no acceptació del producte
8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor.
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.
9. INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència front al foc.
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Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instalꞏlació, així com la
seva ubicació i muntatge.
Comprovar instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides pel CTE.
Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques
dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
L’element haurà d’anar protegit.
Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa
el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
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-

Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de maquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
Proves de les instalꞏlacions:
Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
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15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a las especificacions de projecte.
Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
Passos de murs y forjats (colꞏlocació de passatubs i vaines).
Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
Distribució interior canonada.
Distribució exterior canonada.
Vàlvules i característiques de muntatge.
Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües residuals.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
Prova de mesura d’aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
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18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments,
terres, etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
Aspecte exterior i interior.
Dimensions.
Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Conexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Comprovació d’automàtics.
Encès de l’enllumenat.
Circuit de força.
Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTALꞏLACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS
SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb
pannells solars.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
La instalꞏlació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de
Agua Caliente Sanitaria”.
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MEMÒRIA
5. ANNEXES
5.1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

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

1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Substitució de part del revestiment de les façanes del CAP

Municipi :

Moià

Carrer Santa Magdalena, núm. 1
Comarca :

Moianès

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

3

t

0,00 m

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 una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
-

és residu:
a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )
0,542

Volum aparent/m

Pes

2

3

2

Volum aparent

2

3

(tones)

(m /m )

(m )

0,000

0,512

0,000

obra de fàbrica

170102

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

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

fibrociment

170605

0,010

12,443

0,018

6,913

-

0,000

-

0,000

Perfils metal·lics i fixacions

0,050

34,563

0,007

4,493

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

definir altres:

0,7556

totals d'enderroc

3

11,41 m

0,7609

47,01 t

Residus de construcció
2

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

Pes

2

Volum aparent
(m 3)

(m 3/m 2)

0,0500

(tones)
17,8104

0,0896

18,5746

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

7,5970
7,5617
1,6300
0,8144
0,2074

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

8,4402
5,4021
2,4470
2,0157
0,2696

0,0380

0,8849

0,0285

5,9164

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

0,2503
0,3277
0,1721
0,1348

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

0,9332
2,1463
2,4636
0,3733

totals de construcció

3

24,49 m

18,70 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

-

-

Enderroc, Rehabilitació,
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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
3

fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m 3)

3

m (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

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

Terres per a l'abocador
3
volum aparent (m )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
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 que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
7,56
7,60
0,13
0,25
0,00
0,17
0,17

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
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

no

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

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

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

* 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) 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

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Àrids i reciclats padrisa, S.L.
No especials

adreça

codi del gestor

C/ de la Creu, 11_Moià

E-1702.17

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00
5,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

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

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

4,00
15,00

3

3

Contenidors de 5 m per a cada tipus de residu

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0
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

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

7,29

-

36,46

-

109,39

Maons i ceràmics

11,39

Petris barrejats

3,30

-

56,97

-

170,91

-

16,52

-

49,55

Metalls

0,50

-

2,52

-

7,56

Fusta

1,26

-

6,30

-

18,90

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

2,90

-

14,49

-

43,46

Paper i cartró

3,33

-

16,63

-

49,89

Guixos i no especials

3,09

-

15,43

-

46,28

Altres

6,07

72,79

30,33

-

90,99

Perillosos Especials

9,33

111,98

48,46

184,77

373,28

165,31

0,00

960,20

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, 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 :

1.310,29 €

3
48,46 m

1.311,00 euros
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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 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

4

unitats

3

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 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
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plec de condicions
tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
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.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

0,00 T

65,70 T

Total construcció i enderroc (tones)

65,70 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0T

11 euros/T

0,00 euros

34,66 T

11 euros/T

381,26 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

34,7 Tones
381,26 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

II_DOCUMENTS GRÀFICS
PE_01_ SITUACIÓ EN EL NUCLI URBÀ_escala 1/2000
PE_02_EMPLAÇAMENT EN L’ENTORN_escala 1/500
PE_03_ IMATGE AÈRIA
PE_04_JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA_escala 1/500
PE_05_PLANTA BAIXA_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_06_PLANTA PRIMERA_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_07_PLANTA COBERTES_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_08_FAÇANA NORD_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_09_FAÇANA OEST_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_10_FAÇANA SUD_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_11_FAÇANA EST_ESTAT ACTUAL_escala 1/200
PE_12_SECCIÓ CONSTRUCTIVA I DETALLS_ESTAT ACTUAL_escala 1/25
PE_13_SECCIÓ CONSTRUCTIVA I DETALLS_ESTAT ACTUAL_escala 1/25
PE_14_PLANTA BAIXA_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/200
PE_15_PLANTA PRIMERA_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/200
PE_16_PLANTA COBERTA_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/200
PE_17_ FAÇANA NORD_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_VOLUM PB_escala 1/200 i 1/100
PE_18_ FAÇANA NORD_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_VOLUM PB+1_escala 1/200 i 1/100
PE_19_FAÇANA OEST_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/200 i 1/100
PE_20_FAÇANA SUD_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/200 i 1/100
PE_21_FAÇANA EST_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/200 i 1/100
PE_22_SECCIÓ CONSTRUCTIVA I DETALLS_ACTUACIONS DE REPARACIÓ_escala 1/10
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R E ACIÓ 1983

IFICACIÓ PU TUA 1 2005 2006

IFICACIÓ E P
e 1/2.000 A3
0 10
30

50

R ATI A UR A ÍSTICA
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE MOIÀ APROVAT DEFINITIVAMENT EL 21/11/198
MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2005 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE MOIÀ APROVAT DEFINITIVAMENT EL 07/07/2006
S L URBÀ EQUIPAMENT

SUPERFÍCIES ACTUACIÓ
VOLUM DE PB
VOLUM DE PB 1
SUP. FAÇANA TOTAL

RE ISIÓ E P
e 1/2.000 A3
0 10
30

50

370,67 m²
320,58 m²
691,25 m²

P

PR

TIPUS D'ORDENACIÓ

EDIFICACIÓ A LLADA ENVOLTADA D'ESPAIS LLIURES

NO INTERV

OCUPACIÓ MÀXIMA

60
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NÚMERO PLANTES

PB 1
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ALÇADA REGULADORA MÀXIMA

7,50 m

NO INTERV
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PLACA DE GRAN FORMAT DE FIBROCIMENT
TIPUS 'ETER COLOR' DE 'EURONIT'

FAÇANA NORD
EXTERIOR

25

PLANTA BAIXA
SUP. ÚTIL

ARREBOSSAT

25

MAÓ CALAT DE 29 1

SALA CONSULTA 1
SALA CONSULTA 2
SALA CONSULTA 3
SALA COSULTA INFERM. 3
MAGATZEM AULA ED. SANITÀRIA
MAGATZEM
AULA EDUCACIÓ SANITARIA
SALA D'ESPERA MEDICINA GENERAL
VESTÍBUL
ENTRADA
SALA CONSULTA INFERM. 1
SALA CONSULTA INFERM. 2
SALA TRACTAMENT
PRESA MOSTRA
ZONA BRUTA
ARXIU
RECEPCIÓ / SALA TREBALL ADM.
LOCAL NETEJA
LOCAL RESIDUS
ENTRADA AMBULÀNCIES
LAVABO DOBLE 1
LAVABO DOBLE 2
ÀREA POLIVALENT
ÀREA PEDIATRIA
SALA T. ODONTOLOGIA
SALA C. POLIVALENT 1
SALA C. POLIVALENT 2
SALA C. POLIVALENT 3
SALA C. POLIVALENT 4
SALA C. POLIVALENT 5
SALA DE CONSULTA INFERM.

7,5 cm

CÀMBRA D'AIRE
PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
ENVÀ DE 7cm DE SUPERMAÓ DE 5 23 7 cm
ENGUIXAT I PINTAT

INTERIOR
23.00
1. 0

18.60

3.00

sala consulta 1

sala consulta 2

sala consulta 3

aula d'educació
sanitària

5.35

5. 0

magatzem
aula d'educació
sanitària

sala consulta
d'infermeria 3

magatzem

2.50

3.65
15.65

. 5

15.30

ÀREA DE MEDICINA GENERAL

entrada
2.05

vestíbul

TOTAL

15,45 m²
15,45 m²
15,50 m²
15,50 m²
3,35 m²
5,10 m²
34,60 m²
72,65 m²
54,75 m²
6,50 m²
15,50 m²
15,50 m²
19,20 m²
3,00 m²
5,45 m²
7,40 m²
18,60 m²
5,95 m²
3,80 m²
4,20 m²
14,30 m²
14,40 m²
52,30 m²
22,95 m²
15,45 m²
16,40 m²
15,95 m²
16,30 m²
14,75 m²
15,95 m²
15,90 m²
552,10 m²

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PB

552,10 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRU DA

658,60 m²

VOLUM

43,25 m³
43,25 m³
43,40 m³
43,40 m³
9.40 m³
14.30 m³
96,90 m³
203,40 m³
15,30 m³
18,20 m³
43,40 m³
43,40 m³
53,75 m³
8,40 m³
15,25 m³
20,70 m³
52,05 m³
16,65 m³
10,65 m³
11,75 m³
40,05 m³
40,30 m³
146,45 m³
64,25 m³
43,25 m³
45,90 m³
44,65 m³
45,65 m³
41,30 m³
44,65 m³
44,50 m³
1.407,75 m³

1.35

Sala d'espera
1.75

presa
mostra orina
recepció

5. 5

sala consulta
de infermeria 1

sala consulta
de infermeria 2

3.90

zona
bruta
sala tractaments
arxiu

2 .90

sala treball adm.

18. 0

2.70

2.65

1. 0

3.80

1.35

ÀREA PEDIATRIA
Sala d'espera

ÀREA POLIVALENT
Sala d'espera

entrada
ambulàncies

9.05

1.05

9. 0

jocs

local de
neteja

local
residus

lavabo doble 1

sala treball
odontologia

lavabo doble 2

sala consulta
polivalent 2

sala consulta
polivalent 3

sala consulta
polivalent 4

sala de consulta
polivalent 5

sala consulta
infermeria

0. 5

3.90

sala consulta
polivalent 1

FÇ
1.35

11.80

0.50

3.05

25.90

13.60

P A TA AI A
e 1/150 A3
0
1
2

2. 5

1.30

31.35
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PLACA DE GRAN FORMAT DE FIBROCIMENT
TIPUS 'ETER COLOR' DE 'EURONIT'

FAÇANA OEST
EXTERIOR

50

PLANTA PRIMERA
SUP. ÚTIL

ARREBOSSAT

50

MAÓ CALAT DE 29 1

7,5 cm

CÀMBRA D'AIRE
PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
ENVÀ DE 7cm DE SUPERMAÓ DE 5 23 7 cm
ENGUIXAT I PINTAT

INTERIOR

VOLUM

ESCALA
DISTRIBUIDOR
SALA RACK INFORMÀTICA
SALA REUNIONS 1
SALA REUNIONS 2
DESPATX COORDINACIÓ
MAGATZEM CLÍNIC
LOCAL NETEJA
PASSADÍS 1
SALA PERSONAL
DISTRIBUIDOR
VESTIDOR DONES
WC DONES
DUTXA DONES
DORMITORI 1
DORMITORI 2
VESTIDOR HOMES
WC HOMES
DUTXA HOMES
PASSADÍS 2
SALA MAQUINÀRIA

14,65 m²
30,10 m²
4,45 m²
19,10 m²
14,75 m²
16,75 m²
15,85 m²
2,45 m²
13,30 m²
22,85 m²
7,20 m²
17,80 m²
2,80 m²
2,06 m²
9,70 m²
9,70 m²
15,50 m²
3,05 m²
1,60 m²
5,50 m²
21,65 m²

38,10 m³
78,25 m³
11,55 m³
49,65 m³
38,35 m³
43,55 m³
41,20 m³
6,37 m³
34,60 m³
59,40 m³
18,70 m³
46,30 m³
7,30 m³
5,35 m³
25,20 m³
25,20 m³
40,30 m³
7,95 m³
4,15 m³
14,30 m³
56,30 m³

TOTAL

250,81 m²

652,07 m³

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL P1

250,81 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRU DA

299,75 m²

1.75

Espai maquinària
climatització

2 .90
3.80

18. 0

2.70

2.00

1.10 0.20

8.80

Passadís 1

Passadís 2

PI

sala
rack informàtica

dutxa

local de
neteja

Distribuidor

WC

0.90

dutxa
distribuidor

WC

10.50

magatzem
clínic
sala personal

sala maquinària
magatzem

9.05

0.90

Escala

3.00

despatx
coordinació
sala de reunions 1

sala de reunions 2

vestidor homes

vestidor dones
dormitori 2

0. 5

2.00

dormitori 1

3.05

25.90

2. 5

1.30

31.35
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23.00
1.40

18.60

3.00
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aula d'educació
sanitària

sala consulta
d'infermeria 3

P
FAÇANA
NORD
OEST
SUD
EST
TOTA SUPERF CIE

1
2
3
4

5.35

5.40

magatzem
aula d'educació
sanitària

magatzem

SUP.
118,90
81,57
98,73
71,47
370.67

m²
m²
m²
m²
m²

2.50

3.65
15.65

4.45

15.30

ÀREA DE MEDICINA GENERAL

entrada
2.05

vestíbul

1.35
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sala consulta
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sala tractaments
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sala consulta
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sala consulta
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sala consulta
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sala consulta
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PROJECTE D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE
LES FAÇANES DEL CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL MUNICIPI DE
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REMAT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REVESTIMENT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm AMB
ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE.
AMPIT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REMAT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.

18. 0

REVESTIMENT DE PEDRA LUMAQUEL
AMPIT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm.

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.
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SERRA DE DIAMANT.
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ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR.
3 SUBSTITUCIÓ DE PECES DE GRAN FORMAT DE FIBROCIMENT TIPUS 'ETER COLOR' DE 'EURONIT' COLOR BEIX IGUAL A L'EXISTENT.
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REMAT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REVESTIMENT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm AMB
ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE.
AMPIT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REMAT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.
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REVESTIMENT DE PEDRA LUMAQUEL
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REMAT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REVESTIMENT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm AMB
ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE.
AMPIT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REMAT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.
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SUBSTITUCIÓ DE FAÇANA VENTILADA DE PECES DE GRAN FORMAT DE FIBROCIMENT TIPUS 'ETER COLOR' DE 'EURONIT' PER FAÇANA VENTILADA DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT DE TALL DE
SERRA DE DIAMANT.
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REMAT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REVESTIMENT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm AMB
ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE.
AMPIT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REMAT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.

REVESTIMENT DE PEDRA LUMAQUEL
AMPIT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm.

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.
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REMAT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REVESTIMENT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA FORMAT 60 30 3 cm AMB
ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE.
AMPIT DE PEDRA DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT.
REMAT DE PEDRA LUMAQUEL

LA GROGA ACABAT A TALL DE SERRA.

REVESTIMENT DE PEDRA LUMAQUEL
AMPIT DE PEDRA LUMAQUEL
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8,7

FIXACIÓ PUNTUAL REGULABLE PER A UNIÓ OCULTA.
PEDRA NATURAL LUMAQUEL.LA GROGA ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR O
PEDRA NATURAL DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT e 3cm .

REMAT DE PEDRA NATURAL LUMAQUEL.LA GROGA ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR O
PEDRA NATURAL DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT e 3cm .
FIXACIÓ PUNTUAL REGULABLE PER A UNIÓ OCULTA ESPECIAL PER A AMPIT.
PEDRA NATURAL LUMAQUEL.LA GROGA ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR O PEDRA
NATURAL DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT e 3cm .

MUR EXISTENT

60

MUR EXISTENT

MUR EXISTEBNT DFINIT EN PE 13

MUR EXISTENT DEFINIT EN PE 13

L/

AMPIT DE PEDRA NATURAL LUMAQUEL.LA GROGA ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR O
PEDRA NATURAL DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT e 3cm .
FIXACIÓ PUNTUAL REGULABLE PER A UNIÓ OCULTA ESPECIAL PER A AMPIT.
PLACA DE GRAN FORMAT EXISTENT DE FIBROCIMENT TIPUS 'ETER COLOR' DE
'EURONIT'.

PEDRA NATURAL LUMAQUEL.LA GROGA ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR O PEDRA
NATURAL DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT e 3cm .

FIXACIÓ EXISTENT

MUR EXISTENT DEFINIT EN PE 13

ETA

MUR EXISTENT

FIXACIÓ PUNTUAL REGULABLE PER A UNIÓ OCULTA.

ETA
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PLACA DE GRAN FORMAT EXISTENT DE FIBROCIMENT TIPUS 'ETER COLOR' DE
'EURONIT'.
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FIXACIÓ EXISTENT
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FIXACIÓ PUNTUAL REGULABLE PER A UNIÓ OCULTA.

3

PEDRA NATURAL LUMAQUEL.LA GROGA ACABAT TALL DE SERRA SENSE TAPAR O
PEDRA NATURAL DE SANT VICENÇ ACABAT A TALL DE SERRA DE DIAMANT e 3cm .
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K1213251
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa, bast.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el
temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i colꞏlocació dels elements estructurals de la bastida
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Colꞏlocació de les plataformes de treball
- Colꞏlocació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la
norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser
horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals
previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de
80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es
igual o inferior a 30 cm, pot no estar colꞏlocada la barana.
Han d'estar colꞏlocats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de
garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
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Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que
compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui
amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i
protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges,
neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin
superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions
i proteccions colꞏlocats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
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UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

K1215250
Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el
temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la
norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser
horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals
previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de
80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm
d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es
igual o inferior a 30 cm, pot no estar colꞏlocada la barana.
Han d'estar colꞏlocats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de
garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que
compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo"

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 57 -

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui
amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i
protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges,
neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin
superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions
i proteccions colꞏlocats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.
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K21P7P01
Desmuntatge ins.exterior,m.man.,aplec,càrrega manual
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova colꞏlocació d'elements
d'instalꞏlacions de comunicacions.
- Desmuntatge d'instal.lació exterior amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i
classificació
CONDICIONS GENERALS:
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.).
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.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest
fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles,
etc.).
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Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients
i evitar danys a les construccions pròximes.
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.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21Q7P02
Arrencada element metàlꞏlic,coll.param.,m.man.,càrrega manual
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàlꞏlic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària
de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 5
m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5
m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre
camió o contenidor
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- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per a la
seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva reutilització o
restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats 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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest
fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues,
cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 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.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA

D'ELEMENT

METÀLꞏLIC,

DESMUNTATGE

DE

CAMPANA,

DESMUNTATGE

D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE
MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F21Q2P03
Retirada rètol ancorat terra, càrrega man/m
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàlꞏlica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
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 i en condicions d'ús.
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'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després
les peces separadores.
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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
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DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

K21A3P04
Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions,sup.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats 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.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
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No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon
estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat
d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de
l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions
provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i
convenientment senyalitzada.
S'han de colꞏlocar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de
la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent,
les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
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 treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests
s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i
fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
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DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F21B3P05
Desmuntatge de barana metàlꞏlica,amb mitjans mecànics i càrrega
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàlꞏlica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
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 i en condicions d'ús.
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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'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després
les peces separadores.
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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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).
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* 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 (PG-3).

K2183A11
Arrencada coronament,metall,fins a 30cm,mitjans manuals,càrrega
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 instalꞏlacions 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 metàlꞏlic, 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
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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 metàlꞏlics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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.
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 instalꞏlacions 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.
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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 CRITERI 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTEADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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K2183911
Arrencada escopidor,metàlꞏlic,m.man.,càrrega manual
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 instalꞏlacions 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 metàlꞏlic, 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 metàlꞏlics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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.
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 instalꞏlacions 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.
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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 CRITERI 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTEADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

K2183P06
Arrencada aplacat,fibrociment.,param.vert.,m.man.,càrrega manual
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 instalꞏlacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 73 -

- 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 metàlꞏlic, 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 metàlꞏlics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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.
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.
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La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions 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 CRITERI 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTEADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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K2R642E0
Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,co
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
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 la 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 de 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 de Gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.
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 instalꞏlació 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
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- 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.
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.
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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.

K2RA6580
Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi
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 instalꞏlació 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 CRITERI 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 o centre de recollida corresponent.
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.
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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.
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.

K811B661
Arrebossat projectat reglejat,parament vertical exterior,h>3m,mo
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats
en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o
pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 79 -

- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que
no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, 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.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de colꞏlocar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del
revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als
racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi
adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
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:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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K83B6P07
Aplacat parament vertical exterior>3mpedra calcària nacional amb
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o
verticals, fixats amb morter i elements metàlꞏlics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàlꞏlica de suport per a la formació de façana ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Colꞏlocació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Colꞏlocació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat
previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que
no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
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Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COLꞏLOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.
COLꞏLOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀLꞏLICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, colꞏlocats
en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de
platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça: >= 2
Separació entre fixacions: <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres
admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els
materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda
expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces ni entre
aquestes i l'estructura.
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa
resistència que la resta del conjunt.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense
pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Un cop acabades les tasques de colꞏlocació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de l'obra les
restes de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COLꞏLOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀLꞏLICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de colꞏlocar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
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- Colꞏlocació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions 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 revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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 s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

K8J31P08
Coronament paret a=40cm,g=30mm,ped.nat calcària nac.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Pedra natural o artificial collada amb morter
S'han considerat els tipus de morter següents per a la colꞏlocació:
- Morter mixt o de ciment
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Colꞏlocació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a
la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
En les peces amb trencaaigües o colꞏlocades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir
amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes): >= 10º
Volada del trencaaigües: >= 2 cm
Distància entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces
- Ceràmica: <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la
DF no especifica d'altres condicions.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
Si la colꞏlocació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat
necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERI 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 Salubridad DB-HS.

K8K4DP09
Escopidor a=29cm,g=30mm,calcària nacio.,trencaaig.,col.morte
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials
colꞏlocades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades
amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Colꞏlocació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Colꞏlocació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació
adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les colꞏlocades amb els cantells a escaire, en el seu
cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 89 -

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
Si la colꞏlocació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat
necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERI 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 Salubridad DB-HS.

K83N0P10
Revest.per a formació de façana ventilada placa Tectiva o sim.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments per a formació de façana ventilada realitzats amb plaques, colꞏlocades amb fixacions
mecàniques sobre subestructura de perfils.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de ciment reforçat amb fibres orgàniques naturals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Replanteig de la façana i colꞏlocació de les esquadres a les distàncies establertes
- Aplomat i fixació dels perfils a les esquadres
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als muntants

CONDICIONS GENERALS:
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Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar
una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.
La cara més uniforme de les plaques de fibrociment o celulꞏlosa-ciment, ha d'estar colꞏlocada a la part
exterior.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que
no s'esquerdi.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Amplària dels junts entre perfils: <= 5 mm
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
Junts entre plaques: >= 1 cm
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:
- Distància entre els eixos dels perfils: ± 5 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Nivell: ± 5 mm
- Verticalitat: ± 3 mm/2 m
- Alineació entre perfils consecutius: ± 10 mm
Toleràncies d'execució de l'aplacat:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: 4 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
PLAQUES DE FIBROCIMENT O CELꞏLULOSA-CIMENT:
Gruix de la càmara d'aire ventilada: >= 4 cm
Distància entre les fixacions:
- Horitzontal : < 60 mm
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- Vertical : < 40 mm
Distància de les fixacions a les vores de les plaques:
- Horitzontal : 25 mm
- Vertical : 70 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats
els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instalꞏlacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al
suport.
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de la placa.
PLAQUES DE FIBROCIMENT O CELꞏLULOSA-CIMENT:
Les plaques han de colꞏlocar-se dalt a baix amb l'ajut d'angles de recolzament que s'han de retirar
posteriorment.
Per evitar el contacte entre les plaques i els perfils s'han de colꞏlocar bandes d'EPDM.
S'ha de colꞏlocar el perfil de ventilació en el punt d'arrencada de la façana i a les llindes dels buits.
En zones situades a menys de 30 km del mar s'han d'utilitzar perfils d'alumini.
L'entramat metàlꞏlic ha de tenir, com a mínim, una fixació al sostre.
Les plaques s'han de fixar començant pel punt fix i seguint pels de lliscament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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KM131P11
Instal.lació elements contraincedis
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es colꞏloca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instalꞏlació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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:
-

Comprovació

que

l'empresa

instalꞏladora

es

troba

inscrita

en

el

registre

d'empreses

instalꞏladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instalꞏlació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instalꞏlació i distància respecte
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
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- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les
distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal
i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre
pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central
per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

KMSB5P12
Muntatge rètol senyalització
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, colꞏlocades en la seva posició definitiva
amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
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Quan es colꞏloqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per
la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de colꞏlocar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació.
En el cas de plaques de senyalització metàlꞏliques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar
els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat colꞏlocada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

FQ223P13
Col.locació rètol urbà
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Rètols de peu i murals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rètols amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport del rètol
- Montatge del rètol
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Rètol collat al terra:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació del rètol als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop colꞏlocata el rètol no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
RÈTOLS AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
RÈTOLS COLLATS AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar colꞏlocats dins de les anelles de suport, fixades al terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RÈTOLS ANCORATS A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva colꞏlocació.
RÈTOLS COLLATS A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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:
- Inspecció visual del material abans de la seva colꞏlocació, rebutjant les peces malmeses
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- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements colꞏlocats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

K21A3P14
Muntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions, sup.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, colꞏlocades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts
colꞏlocats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Colꞏlocació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Colꞏlocació dels mecanismes
- Colꞏlocació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
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D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada colꞏlocada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la colꞏlocació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.
S'ha de colꞏlocar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant
tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Colꞏlocació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Colꞏlocació dels mecanismes
- Colꞏlocació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

F21B3P15
Muntatge de barana metàlꞏlica,amb mitjans mecànics i càrrega
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un recobriment de
vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació i collat de passamà a paret
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Colꞏlocació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
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- Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Colꞏlocació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Colꞏlocació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Colꞏlocació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
- Aplicació del material de pont d'unió
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la
pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a 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.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les
parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb reblons.
Els elements resistents de la barana instalꞏlada han de resistir les solicitacions següents, sense superar
una fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
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- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Alçària: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
- Separació entre muntants: Nulꞏla
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.
Els perfils metàlꞏlics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàlꞏlic encastat com
de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió: >= 0,5 mm, <= 1 mm
COLꞏLOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COLꞏLOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland,
protegits contra la corrosió.
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per
la DF.
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L'element per encastar ha de quedar colꞏlocat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre
els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions
incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de
condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D070

MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
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 estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a
compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a
les condicions exigides.
Els valors de consistència

i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de

projecte.

B011

NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas
que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
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Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha
d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de
l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de
mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B031

SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
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
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
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La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms,
o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i
la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us
al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids.
Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
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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
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
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 Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, 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:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen
amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article
28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE
EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 113 -

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid
són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B051

CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
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.
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Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
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Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
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CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la
norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN
197-1.
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Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 118 -

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, 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:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
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- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització
d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així
ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes
en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per
als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es
correspongui amb el ciment solꞏlicitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin
tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en
l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat,
sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B053

CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids
de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
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CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
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- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les
facilitades pel subministrador.
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 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, 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:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de
construcció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
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- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar
els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast
que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
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S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a
cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar
les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada
lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de
contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el
subministrador de calç ho solꞏlicita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al
plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós
o aglomerat.

B0A6

TACS I VISOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàlꞏlica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
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Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap
de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta colꞏlocació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9CZ

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb
l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop
elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la
colꞏlocació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
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Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BMY

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS CO

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instalꞏlacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
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- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instalꞏlació i no han de fer disminuir,
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
esolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
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IV_PRESSUPOST
1-AMIDAMENTS
2_PRESSUPOST
3_QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
4_QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
5_JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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IV_PRESSUPOST
1-AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1213251

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, bast.

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
v olum pb
façana nord

1

23,00

5,20

119,60

façana oest

1

15,30

5,30

81,09

façana sud

1

13,65

5,30

72,35

façana est

1

17,40

5,20

90,48

v olum pb+1
façana nord

1

24,90

8,35

207,92

1

8,80

4,65

40,92

1

0,30

4,65

1,40

façana oest*

1

10,50

8,35

87,68

façana est

1

1,30

8,35

10,86

1

0,30

8,35

2,51
714,81

K1215250

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
v olum pb
façana nord

150

23,00

5,20

17.940,00

façana oest

150

15,30

5,30

12.163,50

façana sud

150

13,65

5,30

10.851,75

façana est

150

17,40

5,20

13.572,00

v olum pb+1

150

façana nord

150

24,90

8,35

31.187,25

150

8,80

4,65

6.138,00

150

0,30

4,65

209,25

façana oest*

150

10,50

8,35

13.151,25

façana est

150

1,30

8,35

1.628,25

150

0,30

8,35

375,75

150,00

107.367,00

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 1.2 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21P7P01

u

Desmuntatge ins.exterior,m.man.,aplec,càrrega manual

Desmuntatge d'element d'instal.lació contraincendis exterior, amb mitjans manuals, i aplec de material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
façana est
alarma

2

2,00

1

1,00

façana oest
alarma

3,00
K21Q7P02

u

Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
façana est
rètols CAP

2

2,00
2,00

F21Q2P03

u

Retirada rètol ancorat terra, càrrega man/m

Retirada de rètol ancorat al terra i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor
façana est
rètol urbà

1

1,00
1,00

K21A3P04

u

Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions,sup.

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta o reixa de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
façana est
porta accés

2

2,00

reix a corredissa

1

1,00
3,00

F21B3P05

m

Desmuntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega sobre camió.
façana oest
baranes

2

2,00

4,00
4,00

K2183A11

m

Arrencada coronament,metall,fins a 30cm,mitjans manuals,càrrega

Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
coberta v olum pb
façana nord

1

23,00

23,00

façana oest

1

15,30

15,30

façana sud

1

13,65

13,65

façana est

1

17,40

17,40

1

24,90

24,90

1

8,80

8,80

1

10,50

10,50

v olum pb+1
façana nord
façana oest

113,55

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

K2183911

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Arrencada escopidor,metàl·lic,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
obertures v olum pb
façana nord

1

18,65

façana oest

1

4,45

18,65
4,45

façana sud

1

11,80

11,80

façana est

1

3,95

3,95

1

24,90

24,90

1

8,80

8,80

2

2,00

4,00

1

3,90

3,90

obertures pb+1
façana nord
façana oest

80,45
K2183P06

m2 Arrencada aplacat,fibrociment.,param.vert.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'aplacat de peces de gran format de fibrociment tipus "eter-color" de Euronit i estructura
de suport, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
v olum pb
façana nord

1

23,00

5,20

deducció obertures

-1

18,65

1,05

-9,79

façana oest

1

15,30

5,30

81,09

deducció obertures

-1

4,45

1,90

-4,23

façana sud

1

13,65

5,30

72,35

deducció obertures

-1

11,80

1,05

-6,20

façana est

1

17,40

5,20

90,48

cancell accés

1

2,50

2,80

7,00

1

2,05

2,80

5,74

-1

3,95

1,85

-3,65

0.5

-1

3,35

2,80

-4,69

0.5

deducció obertures

119,60
0.5
0.5
0.5

v olum pb+1
façana nord

1

24,90

8,35

207,92

1

8,80

4,65

40,92

1

0,30

4,65

1,40

-1

18,40

2,00

-18,40

0.5

-1

18,40

1,05

-9,66

0.5

façana oest

1

9,40

8,35

78,49

1

1,90

4,65

8,84

deducció obertures

-2

2,00

2,30

-4,60

0.5

-1

3,90

1,05

-2,05

0.5

1

1,30

8,35

10,86

1

0,30

8,35

2,51

deducció obertures

façana est

663,93
K2R642E0

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,co

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
coronament

1

113,55

0,40

0,05

2,27

escopidor

1

80,45

0,30

0,05

1,21

aplacat (plaques+guies)

1

663,93

0,08

53,11
56,59

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K2RA6580

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
=càrrega residus

1

56,59

56,59
56,59

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 1.3 REVESTIMENTS
K811B661

m2 Arrebossat projectat reglejat,parament vertical exterior,h>3m,mo

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
prev isió 50% façanes amb nou aplacat

0,5

663,93

331,97
331,97

K83B6P07

m2 Aplacat parament vertical exterior>3mpedra calcària nacional amb

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una acabat a tall de serra, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable amb regulació en vertical i en
profunditat, tipus Clasic Pivote Reforzado de Strow Sistemas o similar, i morter de ciment 1:6.
v olum pb
façana nord

1

23,00

5,20

deducció obertures

-1

18,65

1,05

-9,79

façana oest

1

15,30

5,30

81,09

deducció obertures

-1

4,45

1,90

-4,23

façana sud

1

13,65

5,30

72,35

deducció obertures

-1

11,80

1,05

-6,20

façana est

1

17,40

5,20

90,48

cancell accés

1

2,50

2,80

7,00

1

2,05

2,80

5,74

-1

3,95

1,85

-3,65

0.5

-1

3,35

2,80

-4,69

0.5

deducció obertures

119,60
0.5
0.5
0.5

v olum pb+1
façana nord

1

24,90

8,35

207,92

1

8,80

4,65

40,92

1

0,30

4,65

1,40

-1

18,40

2,00

-18,40

0.5

-1

18,40

1,05

-9,66

0.5

façana oest

1

9,40

8,35

78,49

1

1,90

4,65

8,84

deducció obertures

-2

2,00

2,30

-4,60

0.5

-1

3,90

1,05

-2,05

0.5

1

1,30

8,35

10,86

1

0,30

8,35

2,51

deducció obertures

façana est

663,93
K8J31P08

m

Coronament paret a=40cm,g=30mm,ped.nat calcària nac.

Coronament paret amb peça de pedra natural calcària nacional de 40 cm d'amplària i 30mm de gruix,
acabada tall de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
coberta v olum pb
façana nord

1

23,00

23,00

façana oest

1

15,30

15,30

façana sud

1

13,65

13,65

façana est

1

17,40

17,40

1

24,90

24,90

1

8,80

8,80

1

10,50

10,50

v olum pb+1
façana nord
façana oest

113,55

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K8K4DP09

RESUM
m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Escopidor a=29cm,g=30mm,calcària nacio.,trencaaig.,col.morte

Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària i 30mm de gruix, acabada
tall de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locat amb morter mixt 1:2:10
obertures v olum pb
façana nord

1

18,65

façana oest

1

4,45

18,65
4,45

façana sud

1

11,80

11,80

façana est

1

3,95

3,95

1

24,90

24,90

1

8,80

8,80

2

2,00

4,00

1

3,90

3,90

obertures pb+1
façana nord
façana oest

80,45
K83N0P10

m2 Revest.per a formació de façana ventilada placa Tectiva o sim.

Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de ciment reforçat amb fibres de celulosa tipus Tectiva de Euronit o similar, pigmentat en massa de color beige E10 i gris E20 i 8mm de
gruix, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467,
reacció al foc A2-s1, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. (perfileria no inclosa en aquesta partida)
façana sud

1

2,00

2,00

prev isió reparació altres

1

20,00

20,00
22,00

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 1.4 MUNTATGE ELEMENTS RETIRATS
KM131P11

u

Instal.lació elements contraincedis

Instal.lació a façana d'element contraincendis desmuntat durant l'obra
façana est
alarma

2

2,00

1

1,00

façana oest
alarma

3,00
KMSB5P12

u

Muntatge rètol senyalització

Muntatge de rètol de senyalització desmuntat durant l'obra, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
façana est
rètols CAP

2

2,00
2,00

FQ223P13

u

Col.locació rètol urbà

Col.locació de rètol sobre paviment amb fixacions mecàniques.
façana est
rètol urbà

1

1,00
1,00

K21A3P14

u

Muntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions, sup.

Muntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
façana est
porta accés

2

2,00

reix a corredissa

1

1,00
3,00

F21B3P15

m

Muntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
façana oest
baranes

2

2,00

4,00
4,00

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 1.5 SEGURETAT I SALUT
H000001

pa Seguretat i salut
2% s/PEM

0,02

0,02
0,02

AMIDAMENTS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 1.6 CONTROL DE QUALITAT
J0000001

pa Control de qualitat
1% s/PEM

0,01

0,01
0,01

IV_PRESSUPOST
2-PRESSUPOST

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 135 -

PERARNAU
ARQUITECTURA
URBANISME

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ EMPLAÇAT AL CARRER SANTA MAGDALENA NÚMERO 1 DEL MUNICIPI DE MOIÀ (MOIANÉS)

- 136 -

RESUM DE PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CAPITOL

RESUM

IMPORTE

1.1

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ.............................................................................................................

14.580,92

1.2

ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS..............................................................................................................

11.191,91

1.3

REVESTIMENTS...........................................................................................................................................

144.465,49

1.4

MUNTATGE ELEMENTS RETIRATS...............................................................................................................

695,31

1.5

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................

3.420,00

1.6

CONTROL DE QUALITAT ..............................................................................................................................

1.710,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

176.063,63

22.888,27
10.563,82

SUMA DE D.G. i B.I.

33.452,09

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

43.998,30

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

253.514,02

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

714,81

6,88

4.917,89

107.367,00

0,09

9.663,03

CAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1213251

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, bast.

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

K1215250

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

TOTAL CAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ............................................................................

14.580,92

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

8,27

24,81

2,00

2,07

4,14

1,00

4,38

4,38

3,00

153,27

459,81

4,00

16,92

67,68

113,55

4,13

468,96

80,45

3,72

299,27

663,93

11,78

7.821,10

56,59

23,33

1.320,24

56,59

12,75

721,52

CAPITOL 1.2 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21P7P01

u

Desmuntatge ins.exterior,m.man.,aplec,càrrega manual

Desmuntatge d'element d'instal.lació contraincendis exterior, amb mitjans manuals, i aplec de material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21Q7P02

u

Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

F21Q2P03

u

Retirada rètol ancorat terra, càrrega man/m

Retirada de rètol ancorat al terra i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor

K21A3P04

u

Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions,sup.

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta o reixa de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

F21B3P05

m

Desmuntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega sobre camió.

K2183A11

m

Arrencada coronament,metall,fins a 30cm,mitjans manuals,càrrega

Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183911

m

Arrencada escopidor,metàl·lic,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183P06

m2 Arrencada aplacat,fibrociment.,param.vert.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'aplacat de peces de gran format de fibrociment tipus "eter-color" de Euronit i estructura
de suport, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

K2R642E0

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,co

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

K2RA6580

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL CAPITOL 1.2 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS..............................................................................

11.191,91

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

331,97

20,24

6.719,07

663,93

181,45

120.470,10

113,55

88,57

10.057,12

80,45

67,50

5.430,38

22,00

81,31

1.788,82

CAPITOL 1.3 REVESTIMENTS
K811B661

m2 Arrebossat projectat reglejat,parament vertical exterior,h>3m,mo

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

K83B6P07

m2 Aplacat parament vertical exterior>3mpedra calcària nacional amb

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una acabat a tall de serra, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable amb regulació en vertical i en
profunditat, tipus Clasic Pivote Reforzado de Strow Sistemas o similar, i morter de ciment 1:6.

K8J31P08

m

Coronament paret a=40cm,g=30mm,ped.nat calcària nac.

Coronament paret amb peça de pedra natural calcària nacional de 40 cm d'amplària i 30mm de gruix,
acabada tall de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

K8K4DP09

m

Escopidor a=29cm,g=30mm,calcària nacio.,trencaaig.,col.morte

Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària i 30mm de gruix, acabada
tall de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locat amb morter mixt 1:2:10

K83N0P10

m2 Revest.per a formació de façana ventilada placa Tectiva o sim.

Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de ciment reforçat amb fibres de celulosa tipus Tectiva de Euronit o similar, pigmentat en massa de color beige E10 i gris E20 i 8mm de
gruix, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467,
reacció al foc A2-s1, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. (perfileria no inclosa en aquesta partida)

TOTAL CAPITOL 1.3 REVESTIMENTS..................................................................................................................

144.465,49

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

24,35

73,05

2,00

13,33

26,66

1,00

68,11

68,11

3,00

153,27

459,81

4,00

16,92

67,68

CAPITOL 1.4 MUNTATGE ELEMENTS RETIRATS
KM131P11

u

Instal.lació elements contraincedis

Instal.lació a façana d'element contraincendis desmuntat durant l'obra

KMSB5P12

u

Muntatge rètol senyalització

Muntatge de rètol de senyalització desmuntat durant l'obra, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

FQ223P13

u

Col.locació rètol urbà

Col.locació de rètol sobre paviment amb fixacions mecàniques.

K21A3P14

u

Muntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions, sup.

Muntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

F21B3P15

m

Muntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL CAPITOL 1.4 MUNTATGE ELEMENTS RETIRATS...................................................................................

695,31

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,02

171.000,00

3.420,00

CAPITOL 1.5 SEGURETAT I SALUT
H000001

pa Seguretat i salut

TOTAL CAPITOL 1.5 SEGURETAT I SALUT.........................................................................................................

3.420,00

PRESSUPOST
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,01

171.000,00

1.710,00

CAPITOL 1.6 CONTROL DE QUALITAT
J0000001

pa Control de qualitat

TOTAL CAPITOL 1.6 CONTROL DE QUALITAT....................................................................................................

1.710,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

176.063,63
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QUADRE DE PREUS 1
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, bast.

6,88

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
SIS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
K1215250

m2

Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.

0,09

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
ZERO amb NOU CÈNTIMS

17 de octubre de 2019

Pàgina

1

QUADRE DE PREUS 1
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1.2 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21P7P01

u

Desmuntatge ins.exterior,m.man.,aplec,càrrega manual

8,27

Desmuntatge d'element d'instal.lació contraincendis exterior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
VUIT amb VINT-I-SET CÈNTIMS
K21Q7P02

u

Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual

2,07

Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i aplec de material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
DUES amb SET CÈNTIMS
F21Q2P03

u

Retirada rètol ancorat terra, càrrega man/m

4,38

Retirada de rètol ancorat al terra i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual i
mecànica de la runa sobre camió o contenidor
QUATRE amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
K21A3P04

u

Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions,sup.

153,27

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta o reixa de grans dimensions, de 20 m2
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
CENT CINQUANTA-TRES amb VINT-I-SET CÈNTIMS
F21B3P05

m

Desmuntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

16,92

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega sobre camió.
SETZE amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
K2183A11

m

Arrencada coronament,metall,fins a 30cm,mitjans manuals,càrrega

4,13

Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
QUATRE amb TRETZE CÈNTIMS
K2183911

m

Arrencada escopidor,metàl·lic,m.man.,càrrega manual

3,72

Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
TRES amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
K2183P06

m2

Arrencada aplacat,fibrociment.,param.vert.,m.man.,càrrega manual

11,78

Arrencada d'aplacat de peces de gran format de fibrociment tipus "eter-color" de Euronit i estructura de suport, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
ONZE amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
K2R642E0

m3

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,co

23,33

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
VINT-I-TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
K2RA6580

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

12,75

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
DOTZE amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

17 de octubre de 2019

Pàgina
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QUADRE DE PREUS 1
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1.3 REVESTIMENTS
K811B661

m2

Arrebossat projectat reglejat,parament vertical exterior,h>3m,mo

20,24

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
VINT amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
K83B6P07

m2

Aplacat parament vertical exterior>3mpedra calcària nacional amb

181,45

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una
acabat a tall de serra, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable amb regulació en
vertical i en profunditat, tipus Clasic Pivote Reforzado de Strow Sistemas o similar, i morter de
ciment 1:6.
CENT VUITANTA-UNA amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
K8J31P08

m

Coronament paret a=40cm,g=30mm,ped.nat calcària nac.

88,57

Coronament paret amb peça de pedra natural calcària nacional de 40 cm d'amplària i 30mm de
gruix, acabada tall de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
VUITANTA-VUIT amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
K8K4DP09

m

Escopidor a=29cm,g=30mm,calcària nacio.,trencaaig.,col.morte

67,50

Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària i 30mm de gruix, acabada tall de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locat amb morter mixt 1:2:10
SEIXANTA-SET amb CINQUANTA CÈNTIMS
K83N0P10

m2

Revest.per a formació de façana ventilada placa Tectiva o sim.

81,31

Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de ciment reforçat amb fibres de
celulosa tipus Tectiva de Euronit o similar, pigmentat en massa de color beige E10 i gris E20 i
8mm de gruix, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons
UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. (perfileria no inclosa en aquesta partida)
VUITANTA-UNA amb TRENTA-UN CÈNTIMS

17 de octubre de 2019
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QUADRE DE PREUS 1
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1.4 MUNTATGE ELEMENTS RETIRATS
KM131P11

u

Instal.lació elements contraincedis

24,35

Instal.lació a façana d'element contraincendis desmuntat durant l'obra
VINT-I-QUATRE amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
KMSB5P12

u

Muntatge rètol senyalització

13,33

Muntatge de rètol de senyalització desmuntat durant l'obra, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
TRETZE amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
FQ223P13

u

Col.locació rètol urbà

68,11

Col.locació de rètol sobre paviment amb fixacions mecàniques.
SEIXANTA-VUIT amb ONZE CÈNTIMS
K21A3P14

u

Muntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions, sup.

153,27

Muntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
CENT CINQUANTA-TRES amb VINT-I-SET CÈNTIMS
F21B3P15

m

Muntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

16,92

Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
SETZE amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

17 de octubre de 2019
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QUADRE DE PREUS 1
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1.5 SEGURETAT I SALUT
H000001

pa

Seguretat i salut

171.000,00

CENT SETANTA-UNA MIL

17 de octubre de 2019
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QUADRE DE PREUS 1
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1.6 CONTROL DE QUALITAT
J0000001

pa

Control de qualitat

171.000,00

CENT SETANTA-UNA MIL

17 de octubre de 2019
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QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1213251

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, bast.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màx im de 20 km

A013M000

0,1600 h

Ajudant muntador

21,75

3,48000

A012M000

0,0800 h

Oficial 1a muntador

25,32

2,02560

32,86

1,31440

1,00

0,05510

C1501700

0,0400 h

Camió per a transport7 t

XAAUX001

0,0551 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

K1215250

B0Y15250

6,88

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida col·locada a tota la cara ex terior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats
1,0000 m2

Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor

0,09

0,09000

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,09

1

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1.2 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21P7P01

u

Desmuntatge ins.exterior,m.man.,aplec,càrrega manual
Desmuntatge d'element d'instal.lació contraincendis ex terior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la sev a reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000

0,4000 h

Manobre

XAAUX001

0,0818 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46

8,18400

1,00

0,08180

TOTAL PARTIDA ....................................................

K21Q7P02

u

Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual
Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i aplec de material per a la sev a reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000

0,1000 h

Manobre

XAAUX001

0,0205 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46

2,04600

1,00

0,02050

TOTAL PARTIDA ....................................................

F21Q2P03

u

A0150000

0,1500 h

Manobre especialista

21,15

C1101200

0,0750 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

1,17375

XAAUX001

0,0317 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,03170

u

2,07

Retirada rètol ancorat terra, càrrega man/m
Retirada de rètol ancorat al terra i aplec de material per a la sev a reutilització i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor
3,17250

TOTAL PARTIDA ....................................................

K21A3P04

8,27

4,38

Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions,sup.
Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta o reix a de grans dimensions, de 20 m2 com a màx im, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la sev a reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000

4,0000 h

Manobre

20,46

81,84000

A012A000

1,0000 h

Oficial 1a fuster

24,94

24,94000

45,42

45,42000

1,00

1,06780

C1503000

1,0000 h

Camió grua

XAAUX001

1,0678 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

F21B3P05

m

A0125000

0,3000 h

Oficial 1a soldador

24,91

A0121000

0,0520 h

Oficial 1a

24,50

1,27400

A0150000

0,0600 h

Manobre especialista

21,15

1,26900

A0140000

0,2100 h

Manobre

20,46

4,29660

C1101200

0,0300 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

0,46950

C200S000

0,3000 h

Equip tall ox iacetilènic

6,65

1,99500

XAAUX001

0,1431 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,14310

153,27

Desmuntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i aplec de material per a la sev a reutilització i càrrega
sobre camió.
7,47300

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,92

2

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K2183A11

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

Arrencada coronament,metall,fins a 30cm,mitjans manuals,càrrega
Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A0140000

0,2000 h

Manobre

XAAUX001

0,0409 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46

4,09200

1,00

0,04090

TOTAL PARTIDA ....................................................

K2183911

m
0,1800 h

Manobre

XAAUX001

0,0368 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46

3,68280

1,00

0,03680

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,5700 h

Manobre

XAAUX001

0,1166 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46

11,66220

1,00

0,11660

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,0100 h

Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t

71,76

0,71760

C1RA2500

1,0000 m3

Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o

22,61

22,61000

TOTAL PARTIDA ....................................................

B2RA6580

11,78

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,co
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1311430

K2RA6580

3,72

m2 Arrencada aplacat,fibrociment.,param.vert.,m.man.,càrrega manual
Arrencada d'aplacat de peces de gran format de fibrociment tipus "eter-color" de Euronit i estructura de suport, en
parament v ertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000

K2R642E0

4,13

Arrencada escopidor,metàl·lic,m.man.,càrrega manual
Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000

K2183P06

IMPORT

23,33

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,1700 t

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

75,00

12,75000

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,75

3

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1.3 REVESTIMENTS
K811B661

m2 Arrebossat projectat reglejat,parament vertical exterior,h>3m,mo
Arrebossat projectat reglejat, sobre parament v ertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per
a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deix at de regle

A0140000

0,2400 h

Manobre

20,46

4,91040

A0122000

0,4800 h

Oficial 1a paleta

24,50

11,76000

B0111000

0,0047 m3

Aigua

B8111G80

0,0210 t

Morter ciment per a ús corrent (GP),CSIII-W1,en sacs

C200X00

0,4800 h

Barrejadora-bombejadora,per a morters i guix os projectats

4,50

2,16000

XAAUX002

0,1667 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,50

0,41675

x 1,05

1,63

0,00766

44,73

0,98630

TOTAL PARTIDA ....................................................

K83B6P07

m2 Aplacat parament vertical exterior>3mpedra calcària nacional amb
Aplacat de parament v ertical ex terior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una acabat a tall de serra, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fix acions i aresta v iv a a les quatre v ores i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada amb ganx os d'acer inox idable amb regulació en v ertical i en profunditat, tipus Clasic Piv ote Reforzado
de Strow Sistemas o similar, i morter de ciment 1:6.

A0127000

1,5600 h

Oficial 1a col·locador

24,50

A0140000

0,9000 h

Manobre

20,46

18,41400

B0G17P07

1,0000 m2

Pedra calcària nacional amb una cara tall serra preu alt,g=30mm

x 1,01

90,75

91,65750

38,22000

B9CZ1000

0,2700 kg

Beurada blanca

x 1,50

0,86

0,34830

D0701641

0,0200 m3

Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,250kg

x 1,05

76,71

1,61091

B83Z1P07

3,0000 u

Ganx o acer inox . clasic piv ote reforzado de Strow o similar anc.

9,80

29,40000

D0701911

0,0010 m3

Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,450kg

x 1,05

94,81

0,09955

XAAUX003

0,5663 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

3,00

1,69890

TOTAL PARTIDA ....................................................

K8J31P08

m

A0122000

0,7200 h

Oficial 1a paleta

24,50

A0140000

0,7200 h

Manobre

20,46

14,73120

B8K4P08

1,0000 m

Coronam.ped.nat. calcària nacio., ampl=40cm, 30mm, tall de serra

55,20

55,20000

D070A8B1

0,0050 m3

Morter mix t ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,s

XAAUX001

0,3237 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

m

181,45

Coronament paret a=40cm,g=30mm,ped.nat calcària nac.
Coronament paret amb peça de pedra natural calcària nacional de 40 cm d'amplària i 30mm de gruix , acabada tall
de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mix t 1:0,5:4

x 1,05

17,64000

128,67

0,67552

1,00

0,32370

TOTAL PARTIDA ....................................................

K8K4DP09

20,24

88,57

Escopidor a=29cm,g=30mm,calcària nacio.,trencaaig.,col.morte
Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària i 30mm de gruix , acabada tall de serra,
amb trencaaigües a un cantell, col·locat amb morter mix t 1:2:10

A0122000

0,6660 h

Oficial 1a paleta

24,50

A0140000

0,3330 h

Manobre

20,46

16,31700
6,81318

B8K4DP09

1,0000 m

Escopi.peça ped.nat. calcària nacio.,ampl.=29cm,polida,a/trencaa

x 1,05

41,40

43,47000

D070A4D1

0,0040 m3

Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20

x 1,05

158,84

0,66713

XAAUX001

0,2313 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,23130

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,50

4

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K83N0P10

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Revest.per a formació de façana ventilada placa Tectiva o sim.
Rev estiment per a formació de façana v entilada amb placa plana de ciment reforçat amb fibres de celulosa tipus
Tectiv a de Euronit o similar, pigmentat en massa de color beige E10 i gris E20 i 8mm de gruix , per a ambient ex terior categoria A i resistència a la flex ió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, col·locat sobre
perfileria d'alumini col·locada amb fix acions mecàniques sobre parament v ertical. (perfileria no inclosa en aquesta
partida)

A0127000

0,7000 h

Oficial 1a col·locador

24,50

17,15000

A0137000

0,7000 h

Ajudant col·locador

21,75

15,22500

BCG09E3

1,0000 m2

Placa plana de fibrociment
NT,g=8mm,m=15kg/m2,p/amb.ex teriorA4,r

40,51

48,61200

XAAUX001

0,3238 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,32380

x 1,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,31

5

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1.4 MUNTATGE ELEMENTS RETIRATS
KM131P11

u

Instal.lació elements contraincedis
Instal.lació a façana d'element contraincendis desmuntat durant l'obra

A012M000

0,5000 h

Oficial 1a muntador

25,32

12,66000

A013M000

0,5000 h

Ajudant muntador

21,75

10,87500

BMY13000

1,0000 u

P.p.elements especials p/siren.

0,58

0,58000

XAAUX001

0,2354 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,23540

TOTAL PARTIDA ....................................................

KMSB5P12

u

Muntatge rètol senyalització
Muntatge de rètol de seny alització desmuntat durant l'obra, col·locat fix at mecànicament sobre parament v ertical

A012M000

0,5000 h

Oficial 1a muntador

B0A61500

6,0000 u

Tac niló D<=5mm,+v is

0,09

0,54000

XAAUX001

0,1266 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,12660

25,32

12,66000

TOTAL PARTIDA ....................................................

FQ223P13

u

A0140000

1,5000 h

Manobre

20,46

30,69000

A0121000

1,5000 h

Oficial 1a

24,50

36,75000

XAAUX001

0,6744 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,67440

u

13,33

Col.locació rètol urbà
Col.locació de rètol sobre pav iment amb fix acions mecàniques.

TOTAL PARTIDA ....................................................

K21A3P14

24,35

68,11

Muntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions, sup.
Muntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màx im, amb recuperació
de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la sev a reutilització o restauració i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A0140000

4,0000 h

Manobre

20,46

81,84000

A012A000

1,0000 h

Oficial 1a fuster

24,94

24,94000

45,42

45,42000

1,00

1,06780

C1503000

1,0000 h

Camió grua

XAAUX001

1,0678 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

F21B3P15

m

A0125000

0,3000 h

Oficial 1a soldador

24,91

A0121000

0,0520 h

Oficial 1a

24,50

1,27400

A0150000

0,0600 h

Manobre especialista

21,15

1,26900

A0140000

0,2100 h

Manobre

20,46

4,29660

C1101200

0,0300 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

0,46950

C200S000

0,3000 h

Equip tall ox iacetilènic

6,65

1,99500

XAAUX001

0,1431 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,14310

153,27

Muntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega
Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
7,47300

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,92

6

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1.5 SEGURETAT I SALUT

7

QUADRE DE PREUS NÚM.2
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1.6 CONTROL DE QUALITAT

8
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS MATERIALS (Pres)
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD

A0121000

1,9160 h

A0122000

294,6813 h

A0125000

2,4000 h

A0127000

1.051,1308 h

A012A000

6,0000 h

A012M000

59,6848 h

A0137000

15,4000 h

A013M000

115,8696 h

A0140000

1.229,9668 h

A0150000

16,2504 h

B0111000

B0310020

4,6750 m3

25,0977 t

B0512401

4,0934 t

B0532310

248,4221 kg

B0A61500

12,0000 u

B0G17P07

670,5693 m2

B0Y15250

107.367,0000 m2

RESUM

PREU

IMPORT

Oficial 1a

24,50

46,94

Oficial 1a paleta

24,50

7.219,69

Oficial 1a soldador

24,91

59,78

Oficial 1a col·locador

24,50

25.752,70

Oficial 1a fuster

24,94

149,64

Oficial 1a muntador

25,32

1.511,22

Ajudant col·locador

21,75

334,95

Ajudant muntador

21,75

2.520,16

Manobre

20,46

25.165,12

Manobre especialista

21,15

343,70

1,63

7,62

17,08

428,67

Aigua

Sorra p/morters

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

103,30

422,85

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs

0,22

54,65

Tac niló D<=5mm,+v is

0,09

1,08

Pedra calcària nacional amb una cara tall serra preu alt,g=30mm

90,75

60.854,16

Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor

0,09

9.663,03

B2RA6580

9,6203 t

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

75,00

721,52

B8111G80

7,3199 t

Morter ciment per a ús corrent (GP),CSIII-W1,en sacs

44,73

327,42

B83Z1P07

1.991,7900 u

9,80

19.519,54

Ganx o acer inox . clasic piv ote reforzado de Strow o similar anc.

B8K4DP09

84,4725 m

Escopi.peça ped.nat. calcària nacio.,ampl.=29cm,polida,a/trencaa

41,40

3.497,16

B8K4P08

113,5500 m

Coronam.ped.nat. calcària nacio., ampl=40cm, 30mm, tall de serra

55,20

6.267,96

B9CZ1000

268,8917 kg

Beurada blanca

0,86

231,25

BCG09E3

26,4000 m2

40,51

1.069,46

BMY13000

3,0000 u

P.p.elements especials p/siren.

0,58

1,74

C1101200

0,3150 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

4,93

C1311430

0,5659 h

Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t

71,76

40,61

Placa plana de fibrociment NT,g=8mm,m=15kg/m2,p/amb.ex teriorA4,r

JUSTIFICACIÓ DE PREUS MATERIALS (Pres)
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI

QUANTITAT UD

RESUM

C1501700

28,5924 h

C1503000

6,0000 h

C1705600

10,9249 h

Formigonera 165l

C1RA2500

56,5900 m3

Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o

C200S000

2,4000 h

PREU

IMPORT

Camió per a transport7 t

32,86

939,55

Camió grua

45,42

272,52

1,78

19,45

22,61

1.279,50

Equip tall ox iacetilènic

6,65

15,96

C200X00

159,3456 h

Barrejadora-bombejadora,per a morters i guix os projectats

4,50

717,06

XAAUX001

201,3426 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

201,34

XAAUX002

55,3394 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,50

138,35

XAAUX003

375,9836 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

3,00

1.127,95

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
D0701641

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,250kg

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
A0150000

1,0000 h

Manobre especialista

B0111000

0,2000 m3

Aigua

B0512401

0,2500 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

B0310020

1,6300 t

Sorra p/morters

C1705600

0,7000 h

Formigonera 165l

1,78

1,24600

XAAUX001

0,3237 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,32370

D0701911

21,15

21,15000

1,63

0,32600

103,30

25,82500

17,08

27,84040

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

21,15000
1,24600
53,99140
0,32370

TOTAL PARTIDA......................................................

76,71

m3 Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,450kg

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
A0150000

1,0000 h

Manobre especialista

B0111000

0,2000 m3

Aigua

B0512401

0,4500 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

B0310020

1,4800 t

Sorra p/morters

C1705600

0,7000 h

Formigonera 165l

1,78

1,24600

XAAUX001

0,3237 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,32370

D070A4D1

21,15

21,15000

1,63

0,32600

103,30

46,48500

17,08

25,27840

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

21,15000
1,24600
72,08940
0,32370

TOTAL PARTIDA......................................................

94,81

m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
A0150000

1,0500 h

Manobre especialista

B0111000

0,2000 m3

Aigua

B0310020

1,5300 t

Sorra p/morters

B0512401

0,2000 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

B0532310

400,0000 kg

C1705600
XAAUX001

21,15

22,20750

1,63

0,32600

17,08

26,13240

103,30

20,66000

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs

0,22

88,00000

0,7250 h

Formigonera 165l

1,78

1,29050

0,2221 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,22210

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

22,20750
1,29050
135,11840
0,22210

TOTAL PARTIDA......................................................

158,84

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
D070A8B1

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Morter mixt ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,s

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
A0150000

1,0500 h

Manobre especialista

B0512401

0,3800 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

B0111000

0,2000 m3

Aigua

1,63

0,32600

B0532310

190,0000 kg

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs

0,22

41,80000

B0310020

1,3800 t

Sorra p/morters

17,08

23,57040

C1705600

0,7250 h

Formigonera 165l

1,78

1,29050

XAAUX001

0,2221 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,22210

F21B3P05

m

21,15

22,20750

103,30

39,25400

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

22,20750
1,29050
104,95040
0,22210

TOTAL PARTIDA......................................................

128,67

Desmuntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
sobre camió.
A0125000

0,3000 h

Oficial 1a soldador

24,91

A0121000

0,0520 h

Oficial 1a

24,50

7,47300
1,27400

A0150000

0,0600 h

Manobre especialista

21,15

1,26900

A0140000

0,2100 h

Manobre

20,46

4,29660

C1101200

0,0300 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

0,46950

C200S000

0,3000 h

Equip tall ox iacetilènic

6,65

1,99500

XAAUX001

0,1431 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,14310

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Altres.......................................................................

14,31260
2,46450
0,14310

TOTAL PARTIDA......................................................

16,92

F21B3P15

m

Muntatge de barana metàl·lica,amb mitjans mecànics i càrrega

A0125000

0,3000 h

Oficial 1a soldador

24,91

A0121000

0,0520 h

Oficial 1a

24,50

1,27400

A0150000

0,0600 h

Manobre especialista

21,15

1,26900

A0140000

0,2100 h

Manobre

20,46

4,29660

C1101200

0,0300 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

0,46950

C200S000

0,3000 h

Equip tall ox iacetilènic

6,65

1,99500

XAAUX001

0,1431 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,14310

Muntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
7,47300

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Altres.......................................................................

14,31260
2,46450
0,14310

TOTAL PARTIDA......................................................

16,92

2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
F21Q2P03

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Retirada rètol ancorat terra, càrrega man/m

Retirada de rètol ancorat al terra i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor
A0150000

0,1500 h

Manobre especialista

21,15

3,17250

C1101200

0,0750 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,65

1,17375

XAAUX001

0,0317 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,03170

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Altres.......................................................................

3,17250
1,17375
0,03170

TOTAL PARTIDA......................................................

4,38

FQ223P13

u

Col.locació rètol urbà

A0140000

1,5000 h

Manobre

20,46

30,69000

A0121000

1,5000 h

Oficial 1a

24,50

36,75000

XAAUX001

0,6744 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,67440

Col.locació de rètol sobre paviment amb fixacions mecàniques.

K1213251

Mà d´obra.................................................................
Altres.......................................................................

67,44000
0,67440

TOTAL PARTIDA......................................................

68,11

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, bast.

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
A013M000

0,1600 h

Ajudant muntador

21,75

3,48000

A012M000

0,0800 h

Oficial 1a muntador

25,32

2,02560

32,86

1,31440

1,00

0,05510

C1501700

0,0400 h

Camió per a transport7 t

XAAUX001

0,0551 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K1215250

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Altres.......................................................................

5,50560
1,31440
0,05510

TOTAL PARTIDA......................................................

6,88

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
B0Y15250

1,0000 m2

Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor

K2183911

m

A0140000

0,1800 h

Manobre

XAAUX001

0,0368 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,09

0,09000

Materials ..................................................................

0,09000

TOTAL PARTIDA......................................................

0,09

Arrencada escopidor,metàl·lic,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
20,46

3,68280

1,00

0,03680

Mà d´obra.................................................................
Altres.......................................................................

3,68280
0,03680

TOTAL PARTIDA......................................................

3,72

3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K2183A11

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Arrencada coronament,metall,fins a 30cm,mitjans manuals,càrrega

Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
A0140000

0,2000 h

Manobre

XAAUX001

0,0409 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K2183P06

20,46

4,09200

1,00

0,04090

Mà d´obra.................................................................
Altres.......................................................................

4,09200
0,04090

TOTAL PARTIDA......................................................

4,13

m2 Arrencada aplacat,fibrociment.,param.vert.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'aplacat de peces de gran format de fibrociment tipus "eter-color" de Euronit i estructura de suport, en
parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
A0140000

0,5700 h

Manobre

XAAUX001

0,1166 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K21A3P04

u

20,46

11,66220

1,00

0,11660

Mà d´obra.................................................................
Altres.......................................................................

11,66220
0,11660

TOTAL PARTIDA......................................................

11,78

Desmuntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions,sup.

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta o reixa de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000

4,0000 h

Manobre

20,46

81,84000

A012A000

1,0000 h

Oficial 1a fuster

24,94

24,94000

45,42

45,42000

1,00

1,06780

C1503000

1,0000 h

Camió grua

XAAUX001

1,0678 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K21A3P14

u

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Altres.......................................................................

106,78000
45,42000
1,06780

TOTAL PARTIDA......................................................

153,27

Muntatge fulla,bastim.,access.,porta de grans dimensions, sup.

Muntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació
de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
A0140000

4,0000 h

Manobre

20,46

81,84000

A012A000

1,0000 h

Oficial 1a fuster

24,94

24,94000

45,42

45,42000

1,00

1,06780

C1503000

1,0000 h

Camió grua

XAAUX001

1,0678 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K21P7P01

u

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Altres.......................................................................

106,78000
45,42000
1,06780

TOTAL PARTIDA......................................................

153,27

Desmuntatge ins.exterior,m.man.,aplec,càrrega manual

Desmuntatge d'element d'instal.lació contraincendis exterior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000

0,4000 h

Manobre

XAAUX001

0,0818 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46

8,18400

1,00

0,08180

Mà d´obra.................................................................
Altres.......................................................................

8,18400
0,08180

TOTAL PARTIDA......................................................

8,27
4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K21Q7P02

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
A0140000

0,1000 h

Manobre

XAAUX001

0,0205 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K2R642E0

20,46

2,04600

1,00

0,02050

Mà d´obra.................................................................
Altres.......................................................................

2,04600
0,02050

TOTAL PARTIDA......................................................

2,07

m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,co

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
C1311430

0,0100 h

Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t

71,76

0,71760

C1RA2500

1,0000 m3

Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o

22,61

22,61000

K2RA6580

Maquinària................................................................

23,32760

TOTAL PARTIDA......................................................

23,33

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA6580

K811B661

0,1700 t

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

75,00

12,75000

Materials ..................................................................

12,75000

TOTAL PARTIDA......................................................

12,75

m2 Arrebossat projectat reglejat,parament vertical exterior,h>3m,mo

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment
per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
A0140000

0,2400 h

Manobre

20,46

4,91040

A0122000

0,4800 h

Oficial 1a paleta

24,50

11,76000

B0111000

0,0047 m3

Aigua

B8111G80

0,0210 t

Morter ciment per a ús corrent (GP),CSIII-W1,en sacs

C200X00

0,4800 h

Barrejadora-bombejadora,per a morters i guix os projectats

4,50

2,16000

XAAUX002

0,1667 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,50

0,41675

x 1,05

1,63

0,00766

44,73

0,98630

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

16,67040
2,16000
0,99396
0,41675

TOTAL PARTIDA......................................................

20,24

5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K83B6P07

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Aplacat parament vertical exterior>3mpedra calcària nacional amb

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una acabat a tall de
serra, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500
cm2, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable amb regulació en vertical i en profunditat, tipus Clasic Pivote Reforzado de Strow Sistemas o similar, i morter de ciment 1:6.
A0127000

1,5600 h

Oficial 1a col·locador

24,50

A0140000

0,9000 h

Manobre

20,46

38,22000
18,41400

B0G17P07

1,0000 m2

Pedra calcària nacional amb una cara tall serra preu alt,g=30mm x 1,01

90,75

91,65750

B9CZ1000

0,2700 kg

Beurada blanca

x 1,50

0,86

0,34830

D0701641

0,0200 m3

Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,250kg

x 1,05

76,71

1,61091

B83Z1P07

3,0000 u

Ganx o acer inox . clasic piv ote reforzado de Strow o similar anc.

9,80

29,40000

D0701911

0,0010 m3

Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,450kg

XAAUX003

0,5663 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

K83N0P10

x 1,05

94,81

0,09955

3,00

1,69890

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

57,10036
0,02747
122,61531
1,70604

TOTAL PARTIDA......................................................

181,45

m2 Revest.per a formació de façana ventilada placa Tectiva o sim.

Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de ciment reforçat amb fibres de celulosa tipus
Tectiva de Euronit o similar, pigmentat en massa de color beige E10 i gris E20 i 8mm de gruix, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. (perfileria no inclosa en
aquesta partida)
A0127000

0,7000 h

Oficial 1a col·locador

24,50

17,15000

A0137000

0,7000 h

Ajudant col·locador

21,75

15,22500

BCG09E3

1,0000 m2

Placa plana de fibrociment
NT,g=8mm,m=15kg/m2,p/amb.ex teriorA4,r

40,51

48,61200

XAAUX001

0,3238 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,32380

K8J31P08

m

x 1,20

Mà d´obra.................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

32,37500
48,61200
0,32380

TOTAL PARTIDA......................................................

81,31

Coronament paret a=40cm,g=30mm,ped.nat calcària nac.

Coronament paret amb peça de pedra natural calcària nacional de 40 cm d'amplària i 30mm de gruix, acabada tall
de serra, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
A0122000

0,7200 h

Oficial 1a paleta

24,50

A0140000

0,7200 h

Manobre

20,46

14,73120

B8K4P08

1,0000 m

Coronam.ped.nat. calcària nacio., ampl=40cm, 30mm, tall de serra

55,20

55,20000

D070A8B1

0,0050 m3

Morter mix t ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,s

XAAUX001

0,3237 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

x 1,05

17,64000

128,67

0,67552

1,00

0,32370

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

32,48779
0,00678
55,75099
0,32487

TOTAL PARTIDA......................................................

88,57

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL REVESTIMENT FAÇANES CAP MOIÀ_v2
CODI
K8K4DP09

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Escopidor a=29cm,g=30mm,calcària nacio.,trencaaig.,col.morte

Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària i 30mm de gruix, acabada tall de serra,
amb trencaaigües a un cantell, col·locat amb morter mixt 1:2:10
A0122000

0,6660 h

Oficial 1a paleta

24,50

A0140000

0,3330 h

Manobre

20,46

6,81318

B8K4DP09

1,0000 m

Escopi.peça ped.nat. calcària nacio.,ampl.=29cm,polida,a/trencaa x 1,05

41,40

43,47000

D070A4D1

0,0040 m3

Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20

XAAUX001

0,2313 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

KM131P11

u

A012M000

0,5000 h

x 1,05

16,31700

158,84

0,66713

1,00

0,23130

Mà d´obra.................................................................
Maquinària................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

23,22345
0,00542
44,03750
0,23223

TOTAL PARTIDA......................................................

67,50

Instal.lació elements contraincedis

Instal.lació a façana d'element contraincendis desmuntat durant l'obra
Oficial 1a muntador

25,32

12,66000

21,75

10,87500

A013M000

0,5000 h

Ajudant muntador

BMY13000

1,0000 u

P.p.elements especials p/siren.

0,58

0,58000

XAAUX001

0,2354 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,23540

KMSB5P12

u

Mà d´obra.................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

23,53500
0,58000
0,23540

TOTAL PARTIDA......................................................

24,35

Muntatge rètol senyalització

Muntatge de rètol de senyalització desmuntat durant l'obra, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
A012M000

0,5000 h

Oficial 1a muntador

B0A61500

6,0000 u

Tac niló D<=5mm,+v is

25,32
0,09

12,66000
0,54000

XAAUX001

0,1266 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,00

0,12660

Mà d´obra.................................................................
Materials ..................................................................
Altres.......................................................................

12,66000
0,54000
0,12660

TOTAL PARTIDA......................................................

13,33
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PART DEL REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE D’ASSITÈNCIA
PRIMÀRIA DE MOIÀ
Emplaçament:
Carrer de Santa Magdalena número 1 del municipi de Moià
Superfície de revestiment de façanes a substituir:
Volum de PB = 370,67 m2
Volum de PB+1 = 320,58 m2
TOTAL
= 691,25 m2
Promotor:
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – GERÈNCIA TERRITORIAL CATALUNYA CENTRAL
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
ARQUITECTURA I URBANISME PERARNAU SLPU – JORDI PERARNAU I VENDRELL
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
ARQUITECTURA I URBANISME PERARNAU SLPU – JORDI PERARNAU I VENDRELL

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
No s’actua ni es modifica el terreny.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
EDIFICIS PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES, D’AIGUA I TELECOMUNICACIONS
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
ACCÉS DIRECTE DES DEL VIAL
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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).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:












Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i
les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis,
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l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació
cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a
complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors
han de:
 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents o que s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats
de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut dels treballadors.
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

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

Mitjans i maquinaria













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

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










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
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Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





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

Mesures de protecció col∙lectiva























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

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

Mesures de protecció a tercers







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

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

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

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

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

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

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

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

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

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

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)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006

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

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

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

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

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

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

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

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

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

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

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

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

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

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

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

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

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

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

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

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

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

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

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

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

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

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

Notes:
© 1997 COL∙LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016)
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col∙legiats autoritzats del Col∙legi d'Arquitectes de
Catalunya, sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.

Manresa, 17 d’octubre de 2019
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