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MASIA 1

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
L’ajuntament de Puigpelat té interés en connectar el nucli urbà de Puigpelat amb la urbanització Els
Arcs mitjançant la construcció d’una nova vorera a l’avinguda dels Països Catalans.
En aquest recorregut es troben situada la masia 1 en un estat de conservació molt deficient, la qual
es vol recuperar com a element urbà integrant d’aquesta nova vorera.
L’interès en rehabilitar aquesta masia es fonamenta en dues raons:
-

-

La masia està construida amb la tècnica constructiva de la pedra seca: Es tracta no solament
d’un element arquitectònic d’interès històric sinó també com a element estructurant dels
paisatges rurals de Catalunya. Aquest sistema constructiu no crea residus i no necessita un
gran transport, ja que es realitza amb pedra autòctona i es pot reciclar tantes vegades com es
vulgui. A l’arquitectura de la pedra seca se li poden atribuir tots els valors estètics, històrics i
ecològics que van més enllà de la seva funció pràctica original.
Referència històrica: Antigament aquestes masies eren l’única referència visual abans de
l’arribada al poble, pel que es considera d’interès mantenir aquestes referències per preservar
la memòria històrica.

La masia és de planta rectangular, de mides aproximades 8,60x4,60 m, i una alçada variable entre
2,50 i 3,50 m. Els paraments de façana són de pedra de maçoneria agafades amb morter de calç amb
un revestiment exterior de morter. La masia 1 (la més propera a l’urbanització Els Arcs) no disposa de
coberta. Les fusteries exteriors són de fusta i es troben en un estat de conservació deficient.
L’objecte del present projecte és la definició de les obres de rehabilitació de la masia i dels criteris que
hauran de seguir-se en la realització de les obres.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
L’actuació consisteix en la rehabilitació de la masia 1 per integrar-la a la nova vorera que servirà de
connexió entre el nucli urbà de Puigpelat i la urbanització Els Arcs.
A la masia 1 estan previstes les següents actuacions:
-

Neteja i esbrossada de l’interior de la masia, excavant el terreny per l’execució del paviment.
Pavimentar el terra.
Enderrocar parcialment els murs existents, de manera que l’espai de la masia sigui accessible
des del carrer.
Reparar les esquerdes de façana, sanejar i reposar les juntes, reposar en determinats punts
el volum perdut i restituir el revestiment exterior.
Protegir el coronament dels murs
Reproduïr el dintell ceràmic de la porta amb la mateixa tècnica tradicional i totxos manuals.
Instal·lar enllumenat a l’interior de la masia.
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
L’espai interior de la masia conté runes i vegetació que hauran de ser retirades.

MC 1 Sustentació de l’edifici
No s’intervé en la fonamentació existent. Per tant no s’ha realitzat un estudi geotècnic de les
característiques del terreny.

MC 2 Sistema estructural
MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres
No s´intervé en la fonamentació existent de la masia.

MC 2.2 Estructura
Descripció
No s’intervé en l’estructura.

MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la
compartimentació interior, agrupats segons la següent classificació:
3.1 Terres en contacte amb el terreny
3.2 Façanes
3.3 Coberta

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny
El paviment està format per una solera de formigó estampat de 10 cms de gruix HNE-15/B/20
executada sobre el terreny compactat al 98% PM.

MC 3.2 Façanes
Part cega de les façanes
Les façanes són de peces de maçoneria agafades amb morter de calç, de gruix aproximat 40cms.
Les actuacions a realitzar en les façanes són les següents:
-

-

Tractament d’esquerdes: Se sanejarà en profunditat les esquerdes, col·locant una grapa de
barnilla rea inoxidable de diàmetre variable en funció del volum de l’esquerda, fixada amb
resina epoxídica de dos components. Les grapes s’encastaran en la façana. En tota la
longitud de la fissura s’injectarà morter de calç de baixa densitat.
Tractament de paraments interiors de maçoneria: Neteja manual. Sanejament de juntes en
mal estat amb repicat de morters de calç en mal estat, reparacions de morter de CP o ràpid.
Reposició de juntes amb morter de calç amarada - arena rentada - arena de quarç i pigment
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-

-

per tal d'aconseguir una certa unitat cromàtica respecte a les juntes existents. Reposició
puntual de volums amb reposició de peces de maçoneria agafades amb morter de calç.
Tractament de paraments exteriors de maçoneria: Neteja manual. Sanejament de morters en
mal estat amb repicat i sanejament del suport. Restitució puntual de volums amb subministre i
col.locació de pedra de maçoneria agafada amb morters de calç. Aplicació de capa
d'esquerdejat de morter de calç grassa per a regularització de suport. Aplicació d'una segona
ma de morter de calç reglejat i una última amb color amb acabat a decidir per la propietat
(raspat a canto paletí - remolinat fi - etc).
Es protegirà el coronament dels murs: Sanejament del coronament dels murs amb eliminació
de plantes superiors, desinfecció de microorganismes i retirada de morters disgregats.
Reposició puntual de volums amb pedra de maçoneria de recuperació agafada amb morter de
calç. Aplicació de capa de formigó de calç hidràulica amb capa final lliscada per evitar
l'entrada d'humitats a l'interior dels murs.

MC 3.3 Cobertes
La masia 1 no té coberta.

MC 4 Sistemes de compartimentació interiors
No existeixen compartimentacions interiors.

MC 5 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
Enllumenat interior:
La masia disposarà d’instal·lació d’enllumenat amb projectors LED muntants superficialment, de 40 W
de potència, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP66.
El subministre elèctric es realitzarà des de la xarxa d’enllumenat públic, connectant al fanal més
proper a la masia. La línia de distribució serà subterrània, amb cable de coure aïllat, designació RV
0,6/1 KV, per l’interior de tub de polietilé de doble capa de ᴓ90 mm.
A la masia 1 s’instal·larà un projector.
Enllumenat exterior:
Columna de 6 m d’alçada amb lluminària amb làmpada de LED de 70 W.

Drivers:
El driver anirà allotjat en ubicació separada als mòduls de LED i serà compatible amb un sistema de
telegestió, tipus DALI que l’Ajuntament ja té actualment operatiu en altres punts del municipi.
El driver permetrà una regulació del flux lumínic del 0 (apagat) al 100%. Tensió d'entrada 120-277 v
AC 50 Hz. El controlador complirà la certificació RoHS.
Característiques:
-

Temperatura mínima de treball de -40ºC.
Temperatura màxima de treball 55ºC. Lla lluminària haurà d'incorporar un sistema de
protecció contra l'excés de temperatura interna.
Eficiència> 89%
IP66.
Vida mínima del Driver de 50.000 hores treballant a ≤ 75ºC.
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-

Vida mitjana del Driver de 80.000 hores treballant a ≤ 67ºC.

Mòduls de LED del llum:
L'índex de reproducció cromàtica (CRI) serà ≥70 amb una temperatura de color de 3.000K.
La lluminària posseirà un mòdul LED compost per lent òptica individual sobre suport realitzat en
polímer endurit o equivalent per a exterior de 2 watts (2W) +/- 6% d'alta lluminositat de la marca
LUMILED, SAMSUNG o equivalent.
Els blocs o mòduls on estan ubicats els LED són independents i intercanviables per poder reposar
sense necessitat de canviar la resta de l'equip ni posar en perill l'estanquitat de la lluminària.
El Factor de potència ≥ 90%, i s'estabilitza el voltatge en canvis sobtats d'alimentació.
En cas de sobreescalfament de la lluminària (75º C), el corrent de pilotatge es redueix per disminuir la
intensitat lumínica.
El rang de Temperatura de treball serà de -40º a + 55º C.
Aïllament classe I.
Grau de protecció IP66 segons norma UNE 60598 i de resistència al vandalisme IK10
La lluminària integra un dispositiu protector contra sobretensions.

Sistema de telegestió:
El nou punt de llum s’incorporarà al sistema de telegestió municipal.

Làmpades:
Es col·locaran làmpades LED de 70 W.

Suports:
Els punts de llum estaran formats per columnes d’acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, de 6 m.
d’alçada. Els suports de les lluminàries seran galvanitzats.

MC 7 Equipaments i mobiliari urbà
A l’exterior de la masia 1 es col·locarà un banc de fusta el qual forma part d’un altre projecte.

MC 8 Termini d’execució de les obres
S’ha previst un termini d’execució de 2 mesos. S’ha previst un termini d’execució de 2 mesos.
Aquest termini inclou les obres de les dues masies.
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MASIA 2
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
L’ajuntament de Puigpelat té interés en connectar el nucli urbà de Puigpelat amb la urbanització Els
Arcs mitjançant la construcció d’una nova vorera a l’avinguda dels Països Catalans.
En aquest recorregut es troben situada la masia 2 en un estat de conservació molt deficient, la qual
es vol recuperar com a element urbà integrant d’aquesta nova vorera.
L’interès en rehabilitar aquesta masia es fonamenta en dues raons:
-

-

La masia està construida amb la tècnica constructiva de la pedra seca: Es tracta no solament
d’un element arquitectònic d’interès històric sinó també com a element estructurant dels
paisatges rurals de Catalunya. Aquest sistema constructiu no crea residus i no necessita un
gran transport, ja que es realitza amb pedra autòctona i es pot reciclar tantes vegades com es
vulgui. A l’arquitectura de la pedra seca se li poden atribuir tots els valors estètics, històrics i
ecològics que van més enllà de la seva funció pràctica original.
Referència històrica: Antigament aquestes masies eren l’única referència visual abans de
l’arribada al poble, pel que es considera d’interès mantenir aquestes referències per preservar
la memòria històrica.

La masia és de planta rectangular, de mides aproximades 9,00x4,60 m respectivament, i una alçada
variable entre 2,50 i 3,50 m. Els paraments de façana són de pedra de maçoneria agafades amb
morter de calç amb un revestiment exterior de morter. La masia 2 (la més propera a Puigpelat)
disposa de coberta, parcialment enderrocada, de teula àrab manual ceràmica sobre bigues de fusta i
una solera de morter. Les fusteries exteriors són de fusta i es troben en un estat de conservació
deficient. La masia 2 disposa d’una finestra, la qual està tapiada, i d’un menjador al seu interior.
L’objecte del present projecte és la definició de les obres de rehabilitació de la masia 2 i dels criteris
que hauran de seguir-se en la realització de les obres.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
L’actuació consisteix en la rehabilitació de la masia 2 per integrar-la a la nova vorera que servirà de
connexió entre el nucli urbà de Puigpelat i la urbanització Els Arcs.
A la masia 2 estan previstes les següents actuacions:
-

Neteja i esbrossada de l’interior de la masia, excavant el terreny per l’execució del paviment.
Pavimentar el terra.
Enderrocar i refer parcialment el mur existent que es troba en mal estat per l’impacte d’un
vehicle.
Reparar les esquerdes de façana, sanejar i reposar les juntes, reposar en determinats punts
el volum perdut i restituir el revestiment exterior.
Substitució de la coberta existent per una de nova amb els materials i tècniques de
construcció originals.
Enderrocar el tapiat existent a la finestra i reconstruir els brancals, llinda i dintell de l’obertura
per col·locar un vidre laminar de seguretat que permeti la visió de l’interior de la masia amb
una reixa d’acer per protecció.
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-

-

Substituir la porta existent per una de vidre laminar de seguretat que permeti la visió de
l’interior de la masia i l’accés per treballs de manteniment, així com una reixa d’acer per
protecció.
Reparació i adequació del menjador existent.
Instal·lar enllumenat a l’interior de la masia.
Afegir un punt de llum a l’exterior amb columna i luminària de mateixes característiques dels
fanals a instal·lar a la nova urbanització.

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
L’espai interior de la masia conté runes i vegetació que hauran de ser retirades.

MC 1 Sustentació de l’edifici
No s’intervé en la fonamentació existent. Per tant no s’ha realitzat un estudi geotècnic de les
característiques del terreny.

MC 2 Sistema estructural
MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres
No s´intervé en la fonamentació existent de la masia. El mur que cal enderrocar disposarà d’una
fonamentació amb sabata correguda 40x60 cm de formigó HM-20.

MC 2.2 Estructura
Descripció
La intervenció estructural es limita a la coberta de la masia 2, on es muntarà un entramat de bigues
de fusta amb solera de canyís i morter de calç hidràulica.
El mur a substituir en un dels laterals de la masia es lligarà al mur existent amb grapa de barilla rea
inoxidable fixada amb resina epoxídica de dos components encastada a maçoneria. S’injectarà tota
la longitud de la unió entre els dos murs amb morters de calç de baixa densitat.

MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la
compartimentació interior, agrupats segons la següent classificació:
3.1 Terres en contacte amb el terreny
3.2 Façanes
3.3 Coberta

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny
El paviment està format per una solera de formigó estampat de 10 cms de gruix HNE-15/B/20
executada sobre el terreny compactat al 98% PM.
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MC 3.2 Façanes
Part cega de les façanes
Les façanes són de peces de maçoneria agafades amb morter de calç, de gruix aproximat 40cms.
Les actuacions a realitzar en les façanes són les següents:
-

-

-

-

-

Tractament d’esquerdes: Se sanejarà en profunditat les esquerdes, col·locant una grapa de
barnilla rea inoxidable de diàmetre variable en funció del volum de l’esquerda, fixada amb
resina epoxídica de dos components. Les grapes s’encastaran en la façana. En tota la
longitud de la fissura s’injectarà morter de calç de baixa densitat.
Tractament de paraments interiors de maçoneria: Neteja manual. Sanejament de juntes en
mal estat amb repicat de morters de calç en mal estat, reparacions de morter de CP o ràpid.
Reposició de juntes amb morter de calç amarada - arena rentada - arena de quarç i pigment
per tal d'aconseguir una certa unitat cromàtica respecte a les juntes existents. Reposició
puntual de volums amb reposició de peces de maçoneria agafades amb morter de calç.
Tractament de paraments exteriors de maçoneria: Neteja manual. Sanejament de morters en
mal estat amb repicat i sanejament del suport. Restitució puntual de volums amb subministre i
col.locació de pedra de maçoneria agafada amb morters de calç. Aplicació de capa
d'esquerdejat de morter de calç grassa per a regularització de suport. Aplicació d'una segona
ma de morter de calç reglejat i una última amb color amb acabat a decidir per la propietat
(raspat a canto paletí - remolinat fi - etc).
Es reposarà el mur de pedra enderrocat amb pedra de maçoneria de recuperació agafada
amb morter de calç. Aplicació de capa de formigó de calç hidràulica amb capa final lliscada
per evitar l'entrada d'humitats a l'interior dels murs.
Es regularitzarà i consolidarà el coronament dels murs de maçoneria per a rebre nova
coberta.

Obertures en façana
La masia 2 disposarà de les següents fusteries:
-

-

Porta d’una fulla batent amb vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre acer.
Dimensions aproximades 90cmx190cm. Reixa de perfils d'acer. Bastiment tub rectangular
40x40 mm acer S275 JR. Brèndoles rodó massís tornejat amb ferro de forja artística.
Travessers amb pletina 30x6 mm d'acer S 275 JR. Pany embutit de seguretat. Bastiment de
base de tub rectangular 40x40 mm acer S235 JRH.
Finestra amb vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre acer. Inclós perfil U
d'acer inoxidable superior i inferior fixat mecànicament a façana. Reixa de perfils d'acer.
Bastiment tub rectangular 40x40 mm acer S275 JR. Brèndoles rodó massís tornejat amb ferro
de forja artística. Travessers amb pletina 30x6 mm d'acer S 275 JR.

MC 3.3 Cobertes
A la masia 2, la coberta estarà formada pels elements següents:
-

2

Teulada de teula àrab manual de ceràmica, vella, de 20 peces/m , com a màxim, col·locada
amb morter de calç.
Carener ceràmic de teula àrab, 5 unitats per metre, col·locada amb morter de calç.
Entramat coberta bigues fusta + solera canyís i/o morter de calç hidràulica i/o tauler hidròfug +
impermeabilització làmina tyvec i formalització de cornises ceràmiques iguals a les existents.

MC 4 Sistemes de compartimentació interiors
No existeixen compartimentacions interiors.
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MC 5 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
Enllumenat interior:
La masia disposarà d’instal·lació d’enllumenat amb projectors LED muntants superficialment, de 40 W
de potència, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP66.
El subministre elèctric es realitzarà des de la xarxa d’enllumenat públic, connectant al fanal més
proper a la masia. La línia de distribució serà subterrània, amb cable de coure aïllat, designació RV
0,6/1 KV, per l’interior de tub de polietilé de doble capa de ᴓ90 mm.
S’instal·laran dos projectors.
Enllumenat exterior:
Columna de 6 m d’alçada amb lluminària amb làmpada de LED de 70 W.

Drivers:
El driver anirà allotjat en ubicació separada als mòduls de LED i serà compatible amb un sistema de
telegestió, tipus DALI que l’Ajuntament ja té actualment operatiu en altres punts del municipi.
El driver permetrà una regulació del flux lumínic del 0 (apagat) al 100%. Tensió d'entrada 120-277 v
AC 50 Hz. El controlador complirà la certificació RoHS.
Característiques:
-

Temperatura mínima de treball de -40ºC.
Temperatura màxima de treball 55ºC. Lla lluminària haurà d'incorporar un sistema de
protecció contra l'excés de temperatura interna.
Eficiència> 89%
IP66.
Vida mínima del Driver de 50.000 hores treballant a ≤ 75ºC.
Vida mitjana del Driver de 80.000 hores treballant a ≤ 67ºC.

Mòduls de LED del llum:
L'índex de reproducció cromàtica (CRI) serà ≥70 amb una temperatura de color de 3.000K.
La lluminària posseirà un mòdul LED compost per lent òptica individual sobre suport realitzat en
polímer endurit o equivalent per a exterior de 2 watts (2W) +/- 6% d'alta lluminositat de la marca
LUMILED, SAMSUNG o equivalent.
Els blocs o mòduls on estan ubicats els LED són independents i intercanviables per poder reposar
sense necessitat de canviar la resta de l'equip ni posar en perill l'estanquitat de la lluminària.
El Factor de potència ≥ 90%, i s'estabilitza el voltatge en canvis sobtats d'alimentació.
En cas de sobreescalfament de la lluminària (75º C), el corrent de pilotatge es redueix per disminuir la
intensitat lumínica.
El rang de Temperatura de treball serà de -40º a + 55º C.
Aïllament classe I.
Grau de protecció IP66 segons norma UNE 60598 i de resistència al vandalisme IK10
La lluminària integra un dispositiu protector contra sobretensions.

Sistema de telegestió:
El nou punt de llum s’incorporarà al sistema de telegestió municipal.
Projecte de rehabilitació de dues masies a l’avinguda dels Països Catalans.
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Làmpades:
Es col·locaran làmpades LED de 70 W.

Suports:
Els punts de llum estaran formats per columnes d’acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, de 6 m
d’alçada tipus Àgil de Novatilu o equivalent. Els suports de les lluminàries seran galvanitzats.

MC 7 Equipaments i mobiliari urbà
A l’interior de la masia 2 existeix una menjadora, la qual es repararà i adequarà per recuperar el seu
aspecte original.

MC 8 Termini d’execució de les obres
S’ha previst un termini d’execució de 2 mesos. Aquest termini inclou les obres de les dues masies.

PR Pressupost
És el següent:

Capítol

Import

Capítol 1 MASIA 1

9.159,45

Capítol 2 MASIA 2

21.901,96

Pressupost d'execució material

31.441,41

13% de despeses generals

4.037,98

6% de benefici industrial

1.863,68

Suma

36.963,07

21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

7.762,24
44.725,31

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTAQUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS.

DC. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
Document num. 1: Memòria i annexes.
Memòria
Annex 1. Residus d’obra
Annex 2. Normativa d’aplicació
Annex 3. Estudi de seguretat i salut
Annex 4. Justificació de preus
Projecte de rehabilitació de dues masies a l’avinguda dels Països Catalans.
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Document num. 2 Plànols
Document num 3. Plec de condicions tècniques
Documents num. 4 Pressupost
Amidaments i pressupost
Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Resum del pressupsost

Rafael Cabré Villalobos
Enginyer industrial

Tarragona, juliol de 2020
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ANNEXES

ANNEX 1. RESIDUS D’OBRA

ANNEX 1. FITXA JUSTIFICATIVA DE RESIDUS D’OBRA.
Real Decreto 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i
demolició
Decret 89/2010 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.
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI.

Obra:
Situació:

Projecte de rehabilitació de dues masies a la carretera TV-2034 (Puigpelat)
Avinguda dels Països Catalans
CP. 43812 Puigpelat
Municipi:
Puigpelat
Comarca:
Tarragona
Promotor:
Ajuntament de Puigpelat
Productor de residus:
L’empresa adjudicatària de les obres
Posseïdor dels residus: L’empresa adjudicatària de les obres
Gestor de residus:
El titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valorització
dels residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la deposició
dels mateixos.

Annex 1. Fitxa justificativa de residus d’obra
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Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

quantitats
codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte de rehabilitació de dues masies a l'av inguda dels Països Catalans

Municipi :

Puigpelat

Carretera TV-2034 de Valls-Vilabella
Comarca :

Tarragona

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
23,12
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
13,60
0,00
0,00
0,00

23,12

3

t

13,60 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
reutilització
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que
el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden mateixa obra
altra obra
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

Volum aparent/m 2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m 2)

(tones)

(m 3/m 2)

(m 3)

Volum aparent

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

6,022

0,082

3,933

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

2,083

0,066

2,394

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

fibrociment

totals d'enderroc

0,7556

3
6,33 m

0,7544

8,11 t

Residus de construcció
2
Codificació residusPes/m
LER

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos

170102
170101
170107

170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

Ordre MAM/304/2002
(tones/m 2)

Volum aparent

0,0896

(m 3)
2,4363

0,9964
0,9918
0,2138
0,1068

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

1,1070
0,7086
0,3210
0,2644

0,0010

0,0272

0,0013

0,0354

0,0380

0,1161

0,0285

0,7760

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

0,0328
0,0430
0,0226
0,0177

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

0,1224
0,2815
0,3231
0,0490

0,0500

(tones)
2,3361

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

totals de construcció

(m 3/m 2)

3
3,21 m

2,45 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

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

altres

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Annex 1. Fitxa justificativa de residus d’obra
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

minimització

gestió dins obra

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

si
-

1.- S'ha prev ist 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 mov iments 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
si
-

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

1,05 t

1,34 m 3

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

1,03 t

1,05 m 3

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m 3

altres :

0,00 t

0,00 m 3

2,08 t

2,39 m

Total d'elements reutilitzables

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)
16,32
0
0
0
0

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades
Total

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

16,32

0,00

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

(m 3)
16,32
0,00
0,00
0,00
0,00
16,32

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

cal separar
tones
Projecte
80
0,99
no
40
1,00
no
2
0,02
no
1
2,12
si
1
0,00
no
0,50
0,02
no
0,50
0,02
no
inapreciableinapreciable
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. T ot 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 prev ist operacions de destria i recollida selectiv a dels residus
a l'obra en contenidors o espais reserv ats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

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

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

No especials Contenidor per Vidre

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

si

* A la cel·la p rojecte 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 p erm et n o sep arar si el R.D. h o ob lig a.
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Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
pressupost

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

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça
Runes
Dipòsit controlat de Tarragona
Ctra. Camp Nàstic

(LA BUDALLERA)

codi del gestor

E-428.97

CP 43005 Tarragona
Pol. Ind. 2, Parcel·les 8 i 9

Runes

Vertedero y reciclados
Torredembarra, SA (VERTOSA)

E-460.97

Envasos, paper i cartró, plàstic

Griñó ecològic SA

E-1042.08

Pol. Ind. 18 Parcel·les 17 i 18
CP 43120 Constantí

ferralla, vidre, fusta

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

*

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Contenidors de 5 m 3 per 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

12,00
5,00
4,00
15,00
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 n om b re d e tran sp orts 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
3
5,00 €/m

Terres

16,32

1352,86

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
70,00 €/m3
5,00 €/m
147,03
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

0,96

11,48

4,78

3,83

-

Maons i ceràmics

1,49

-

7,47

-

22,42

Petris barrejats

5,74

-

28,71

-

86,14

Metalls

0,07

-

0,33

-

0,99

Fusta

3,40

40,77

16,99

13,59

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,38

-

1,90

-

5,70

Paper i cartró

0,44

-

2,18

-

6,54

Guixos i no especials

0,40

-

2,02

-

6,07

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

52,24

0,00

164,39

164,44

127,86

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

508,94 €

3
37,28 m

600,00 euros
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Enderroc, Rehabilitació,
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

unitats

-

unitats

-

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

1

CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats
1

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

si

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..)

-
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Enderroc, Rehabilitació,
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, aprov at per la Direcció Facultativ a 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 aprov ades si s’escau per la Direcció Facultativ a i
se’n donarà comunicació per a la sev a acceptació a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir
en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

27,74 T

Total construcció i enderroc (tones)

27,74 T

8,47 T

0,00 %

8,47 T

Si per les prev isions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les prev isions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les nov es dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Puigpelat
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

27,74 T

11 euros/T

305,14 euros

8,47 T

11 euros/T

93,17 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

36,2 Tones
398,31 euros

* Trasv assar les dades dels totals d' excav ació i construcció de la Prev issió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€
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ANNEX 2. NORMATIVA APLICABLE

ANNEX 2. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Edificació
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.
 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal
 Normatives d'àmbit autonòmic
 Normatives d'àmbit local

Àmbit general
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

31/12/02)

Modificada

pels

Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Requisits bàsics de qualitat
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT
Funcionalitat
Normativa en funció de l’ús:
Reglament General de Policia d’espectacles i activitats recreatives
RD 2816/1982 (BOE 6/11/82)
Ordenança general de seguretat e higiene al treball
O. 9/03/71 (BOE 6/04/719); D.486/97 (BOE 23/04/97)
Llei 20/2009, de 4 de setembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 20/2009 (DOGC 11/12/2009)
Llibre de l'edifici
D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
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Accessibilitat
LLEI
DE
PROMOCIÓ
ARQUITECTÒNIQUES

DE

L'ACCESSIBILITAT

I

SUPRESSIÓ

DE

BARRERES

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT PER A L'ACCÉS Y UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICA URBANITZATS I
EDIFICACIONS
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Código Técnico de la Edificación, aprovat pel
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
CTE DB SUA-9 Accessibilitat
RD 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Código Técnico de la Edificación, aprovat pel
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
TELECOMUNICACIONS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL RD LEY 1/98 EN LA MODIFICACIÓ DE LA LEY
DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
Seguretat estructural
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007)

SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS
CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS
COMPLEMENTARIS A L’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD
INDUSTRIALES (RSCIEI)

CONTRA

INCENDIOS

EN

ESTABLECIMIENTOS

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Seguretat d’utilització
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
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
RD 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Código Técnico de la Edificación, aprovat pel
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
ESTALVI D’ENERGIA
CTE DB HE ESTALVI D’ENERGIA
HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en
cadascun d’ells
PROCEDIMIENTO BÀSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)
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SALUBRITAT
CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008) I RD
1675/2008(BOE 18/10/2008)
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
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fàbrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de
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rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de
l’1/12/2008

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE 14/12/93)
Instal·lacions de parallamps
CTE DB SUA-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Código Técnico de la Edificación, aprovat pel
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico
Complementarias

para

baja

tensión

(REBT).

Instrucciones

Técnicas

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
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FECSA-ENDESA NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS RELATIVES A LES INATAL·LACIONS
DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ
RESOLUCIÓ ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC
DE BAIXA TENSIÓ
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC
DE BAIXA TENSIÓ
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
D’HABITATGES
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de 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 de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Código Técnico de la Edificación, aprovat pel
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Projecte de rehabilitació de dues masies a l’avinguda dels Països Catalans (Puigpelat)
AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

6

Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE,
sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu
i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
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)
ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats)
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones
técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats.
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las
inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE
SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
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RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
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)
REGULACIÓN DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de telecomunicacions
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
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MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL RD LEY 1/98 EN LA MODIFICACIÓ DE LA LEY
DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia
bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a
l’accés al servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats,
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
REGLAMENT
CATALUNYA

DEL

REGISTRE

D’INSTAL·LADORS

DE

TELECOMUNICACIONS

DE

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
CTE DB HE-2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
REQUISITOS MÍNIMOS DE RENDIMIENTO DE LAS CALDERAS
RD 275/1995
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Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de
conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. INSTRUCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)
Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
Y SUS INSTRUCCIONES TÈCNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà 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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
REGLAMENTO DE
INSTRUCCIONES

REDES

Y

ACOMETIDAS

DE

COMBUSTIBLES

GASEOSOS

E

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà 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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS
PARA USO PROPIO"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Control de qualitat
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 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
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Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i
d'elements resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d’obra i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008)
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de
juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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ANNEX 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX NÚM. 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .

MEMÒRIA

0

PRELIMINAR

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables
en obres de construcció.
A efectes d’aquest R.D., l’obra projectada requereix la redacció del present Estudi de Seguretat i
Salut, per la seva dimensió i dificultat d’execució, ja que es donen els factors contemplats a l’art. 4 del
R.D. 1627/1997, donat que:
-El pressupost de contrata és inferior a 450.000 Euros.
-S’ha previst emplear a menys de 20 treballadors simultániament.
-El volum de mà d’obra estimat és inferior a 500 dies de treball.

1

DADES DE L'OBRA

Tipus d’obra:
Tipus d’intervenció:
Emplaçament:
Promotor:
Tècnic redactor de l’EbSS:

2

Projecte de rehabilitació de dues masies a l’avinguda dels Països
Catalans (Puigpelat)
Rehabilitació
Avinguda dels Països Catalans
43812 Puigpelat
Ajuntament de Puigpelat
Rafael Cabré Villalobos, enginyer industrial.

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: L’obra s’executa en un edifici aïllat amb
planta baixa, destinat a ús de magatzem.

3
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

INTRODUCCIÓ
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
PRIMERS AUXILIS
NORMATIVA APLICABLE
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3.1 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 posteriors de manteniment.
Servirà per 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, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi 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 n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
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-lo 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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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

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.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb 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
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
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i específic
4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 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 d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1

MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- 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
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3.3.2

TREBALLS PREVIS
- 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)

3.3.3

ENDERROCS
- 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
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

3.3.4

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- 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 parets de contenció, pous i rases
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5

FONAMENTS
- 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
- Ambient excessivament sorollós
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-

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalçaments
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)

3.3.6

ESTRUCTURA
- 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
- 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

3.3.7

RAM DE PALETA
- 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
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
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3.3.8

3.3.9

COBERTA
- 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
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.10 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
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
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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
3
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis
7
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
2

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.4.1 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
- Deixar 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
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de 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
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
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Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxat 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
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- 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 per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
3.5 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.
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3.6 NORMATIVA APLICABLE
Veure Annex.

Tarragona, juliol de 2020

L’enginyer-autor del Projecte
Rafael Cabré Villalobos
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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
26/08/92)

(DOCE:

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

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).
Modificacions: RD
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98)

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

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

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

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

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

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

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

RD 485/1997. 14 abril
23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/97)

(BOE:

(BOE:

(BOE:

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
(BOE 19/10/06)

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

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, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

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

R.D. 488/97. 14 abril
23/04/97)

(BOE:

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

R.D. 664/1997. 12 mayo
24/05/97)

(BOE:

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

R.D. 665/1997. 12 mayo
24/05/97)

(BOE:

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

R.D. 773/1997.30 mayo
12/06/97)

(BOE:

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

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició
de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
02/11/89)

(BOE:

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
21/06/01)

(BOE:

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
03/06/98)

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

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52)
modificacions: O. 10
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per
O de 20 gener de 1956

(BOE:

Derogat capítol III pel RD 2177/2004

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

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

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

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

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O.
de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)

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

R.D. 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))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO
DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
07/11/84)

(BOE:

(BOE:

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987
15/01/87)

(BOE:

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

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

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

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

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

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

(BOE:

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
01/09/75): N.R. MT-2

(BOE:

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
02/09/75): N.R. MT-3:
BOE: 24/10/75

(BOE:
modificació:

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
04/09/75): N.R. MT-5
BOE: 27/10/75

(BOE:
modificació:

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
05/09/75): N.R. MT-6
BOE: 28/10/75

(BOE:
modificació:

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

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE:
31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75

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

PLEC DE CONDICIONS
2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ
-

ESTATUT DELS TREBALLADORS Llei 8/1980 de 10 de març

-

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS Llei 31/1995 de 8 de novembre

-

CAPÍTOL VII DEL REGLAMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 31
de gener de 1971

-

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 9 de març de
1971

-

REGLAMENT DE SEGURETAT EN EL TREBALL EN LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ I
OBRES PÚBLIQUES Ordre de 20 de maig de 1952

-

ORDENANÇA DE TREBALL EN LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA Ordre de 28 d’agost
de 1970.

-

CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ

-

IMPLANTACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT D’INCLUSIÓ D’UN ESTUDI DE SEGURETAT EN EL
TREBALL EN ELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES R.D. 555/86 de 21 de
febrer

-

MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES CORRESPONENT A OBRES EN LES QUE SIGUI
OBLIGATORI UN ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Ordre de 20 de setembre
de 1986.

-

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ Decret 2413/73 de 20 de setembre

-

REGLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ Decret 3151/68 de 28 de
novembre

-

REGLAMENT DE SEGURETAT EN LES MÀQUINES R.D. 1495/86 de 26 de maig

-

DISPOSICIONS D’APLICACIÓ SOBRE MÀQUINES R.D. 1435/92 de 27 de novembre

-

REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS PER A OBRES Ordre de 23 de maig de 1977 I
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES

-

REGLAMENT D’APARELLS A PRESIÓ R.D. 1244/79 de 4 d’abril I INSTRUCCIONS TÈCNIQUES
REGLAMENTÀRIES

-

CONDICIONS PER LA COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA
DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL R.D. 1407/92 de 20 de novembre

-

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCS DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ AL

SOROLL DURANT EL TREBALL R.D. 1316/89 de 27 d’octubre
-

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN ELS CENTRES I LOCALS DE TREBALL R.D. 1403/86 de
9 de maig

-

INSTRUCCIÓ 8.3-IC SOBRE SENYALITZACIÓ, BALISAMENT, DEFENSA, NETEJA I
ACABAMENT D’OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT Ordre de 31 d’agost de
1987.

-

REORGANITZACIÓ DELS SERVEIS MÈDICS D’EMPRESA Decret 1036/59 de 10 de juny

-

REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS D’EMPRESA Ordre de 21 de novembre de 1959

-

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL Ordre de 16 de
desembre de 1987

2.2.- RESPONSABILITATS LEGALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
L’empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del cumpliment de
les obligacions que imposi l’OGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que aquells ocupin en els centres
de l’empresa principal.
La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i salut en el treball no excluirà la
de les persones que treballin al seu servei en funcions directives, tècniques, executives o subalternes,
sempre que a qualsevol d’elles pugui ser-li imputada, per acció o omissió, l’acció comesa.
En l’exercici de la seva potestat disciplinària i conforme al procediment legalment establert, l’empresari
podrà sancionar, bé directament a proposta del Comitè de Seguretat i Salut, en el seu cas, als treballadors
que prestin servei en l’empresa i infrigeixin els preceptes de l’OGSHT, de la LPRL, i disposicions
complementàries o incumpleixin les instruccions que a l’efecte li siguin donades pels seus superiors.

2.3.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

2.3.1.- RECONEIXEMENTS MÈDICS
Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva contractació i,
periòdicament, un cop l’any.

2.3.2.- SERVEIS MÈDICS
Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o mancomunat, en
compliment del Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (Ordre de 21 de novembre de 1959).

2.3.3.- FARMACIOLA
En l’oficina administrativa d’obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existirà una
farmaciola, perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim serà el següent:
- Aigua oxigenada
- Alcohol de 96º
- Tintura de iode
- Mercurocromo
- Amoniac
- Gasa estèril
- Cotó hidròfil
- Vendes
- Esparadrap
- Antiespasmòdics
- Analgèsics
- Tònics cardiacs d’urgència
- Torniquet
- Boses de goma per aigua o gel
- Guants esterilitzats
- Insulina
- Hervidor
- Agulles per injectables
- Termòmetre clínic
Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, serà necessari disposar de
maletins que continguin el material imprescindible per atendre petites cures.
Es revisarà mensualment i es reposarà immediatament.

2.3.4.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
En un lloc molt visible es disposarà d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per
urgències, ambulàncies, taxis, mútues, etz., per garantitzar el transport ràpid dels possibles accidentats.

2.4.- NOTIFICACIÓ, INVESTIGACIÓ I REGISTRE D’ACCIDENTS

2.4.1.- NOTIFICACIÓ OFICIAL D’ACCIDENTS DE TREBALL
El format s’ajustarà al model emés per l’Ordre de 16 de desembre de 1987.
L’informe d’accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes d’accidents
anteriors, que conportin l’ausència de l’accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia (exceptuant el dia

en que succeí l’accident), prèvia baixa mèdica. Es remetrà en el termini màxim de cinc dies hàbils des de
la data en que es produí l’accident o des de la data de la baixa mèdica.
En els accidents succeits en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a dir,
excloent els d’anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les següents situacions:
- Que provoqui la mort del treballador
- Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre
l’accidentat
- Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la
plantilla de l’empresa)
l’empresari, ademés de complimentar l’Informe, comunicarà aquest fet, en el termini màxim de 24 hores,
per telegrama o altre medi de comunicació anàleg, a l’Autoritat Laboral de la província a on hagi succeit
l’accident, així com una breu descripció del mateix.

2.4.2.- INFORME INTERN D’ACCIDENT
S’informarà de l’accident als Serveis Centrals de l’empresa en els següents casos:
- Que provoqui la mort del treballador
- Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre
l’accidentat
- Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la
plantilla de l’empresa)
2.4.3.- ÍNDEX DE CONTROL
Els índex d’accidentabilitat més representatiu són els següents:

2.4.3.1.- Índex d’incidència
I.I. = (nº d’accidents / nº de treballadors) * 100

2.4.3.2.- Índex de freqüència
I.F. = (nº d’accidents amb baixa / nº de hores treballades) * 10

2.4.3.3.- Índex de gravetat
I.G. = (nº jornades perdudes per accidents amb baixa / nº hores treballades) * 10

2.5.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
L’empresa constructora disposarà d’un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre les diferents
funcions d’aquests, figura l’assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant l’execució dels
treballs.
També disposarà de Servei de Prevenció mancomunat a través d’una Mútua d’Accidents de Treball i
Enfermetats Professionals.

2.6.- MESURES D’EMERGÈNCIA
L’empresari haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en
matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant si fora precís,
personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que haurà de posseir la formació necessària.
Per l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les relacions que siguin
necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particulars en matèria de primers auxilis, assistència
mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de forma que quedi garantitzada la rapidessa i
eficàcia de les mateixes.

2.7.- INFORMACIÓ I FORMACIÓ
Tots els treballadors rebran a l’ingressar en l’obra instrucció sobre els rics i perills que puguin afectar-lis en
els seu treball i sobre la forma, mètodes i processos que tenen que observar per prevenir.los i evitar-los.
En l’entrenament es resaltarà l’observància de la normativa legal vigent que pugui afectar-lis, de les que
rebran còpia escrita en forma de “Fitxes Tècniques de Seguretat”.

2.8.-CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ
Totes les prendres de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat un periode de
vida útil, rebutjant al seu termini.

2.8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS
Tot element de protecció personal serà conforme a la normativa europea. En els casos en que no existeixi
norma oficial seran de qualitat adecuada a les seves respectives prestacions.
L’empresa disposarà en obra d’una reserva d’aquests, de forma que quedi garantitzat el seu
subministrament a tot el personal, sense que es pugui produir, raonablement, carència d’ells.
En aquesta previsió s’ha de tenir en conte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la necessitat de
facilitar-los a les visites d’obra, etc.

A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions individuals.

2.8.1.1.- Protecció de la cara
Els medis de protecció de la cara podran ser varis.
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures
d’estries, ratlles o deformacions. Podran ser de malla metàl.lica fina o provistes d’un visor amb vidre
inastillable.
En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l’aparellatge de la pantalla haurà
d’estar construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en previsió de
cegament.
En els treballs de soldadura s’utilitzarà pantalla amb mirilles de vidre fosc protegit amb altre vidre
transparent i fàcilment recanviables ambdós. Les pantalles per soldadura hauran de ser fabricades
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o, en el seu defecte amb fibra vulcanitzada. Les
que s’utilitzin per soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl.lica en el seu exterior, amb el fi
d’evitar els contactes accidentals amb la pinza de soldar.

2.8.1.2.- Protecció de la vista
La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l’ús d’ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents:
- Les seves aramdures metàl.liques o de material plàstic seranlleugeres, còmodes, de
disseny anatòmic, de fàcil neteja i que no reduexin en lo possible el camp visual.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i
ben ajustades al rostre, i amb visor amb tractament antiantelar.
- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres
protectores de tipus “panoràmica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.
Les pantalles o viseres estaran lliures d’estries, esgarrepades i altres defectes.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d’ús individual.

2.8.1.3.- Vidres de protecció
Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent, hauran de ser
òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes.
Els vidres protectors per soldadura o oxitall seran focos i tindran el grau de protecció contra radiacions
adecuat.

Si el treballador necessita vidres correctors, al mancar aquests d’homologació, se li podran proporcionar
ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció dels vidres correctors, i altres que
puguin ser superposades a les graduades del propi interesat.

2.8.1.4.- Protecció dels oïdes
Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dBA, serà obligatori l’ús d’elements
o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d’aïllament i
insonorització que procedeixi adoptar.
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coxinet, taps, etz.
La protecció dels pavellons de l’oïde es podrà combinar amb la del crani i la de la cara.
Els elements de protecció auditives seran sempre d’ús individual.

2.8.1.5.- Protecció de les extremitats inferiors
Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adoptada als riscs a preveure.
- En treballs amb riscs d’accidents mecànics en els peus, serà obligatori l’ús de calçat de
seguretat amb reforç metàl.lic a la puntera i a la plantilla.
- Front al risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s’utilitzarà calçat
amb pis de cautxú, neopré o poliuretà, i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització en
la unió del cuir amb la sola.
- La protecció front l’aigua i la humitat s’efectuarà amb botes altes de goma.
Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element metàl.lic.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà pels soldadors amb l’ús de polaines de cuir, amiant,
cautxú o teixit ignífug.

2.8.1.6.- Protecció de les extremitats superiors
La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues.
Aquests elements podran ser de goma o cautxú, cloruur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els riscs del
treball a realitzar.
Per les maniobres amb electricitat hauran d’utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, neopré o matèries
plàstiques, que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per el qual han sigut gabricats,
prohibint-se l’ús d’altres guants que no cumpleixin els requisits exigits.

2.8.1.7.- Protecció de l’aparell respiratori
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molesties al treballador.
- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència.
- S’emmagatzemaran adecuadament.
- Es netejaran després del seu ús, i si és precís, es desinfectaran.
Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament d’aquells usuaris que tinguin barba o deformacions
notories en la cara.
Les caretes amb filtre s’utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixi poca ventilació o dèficit acusat
d’oxigen.
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració.

2.8.1.8.- Protecció del cap
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, serà preceptiva la
utilització de cascos protectors.
Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits:
- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d’adaptació al cap. Podran
tenir la sujecció ajustable.
- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles fàcilment.
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic.
- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan
no se’ls hi apreciï exteriorment deterior. Es considerarà un envelliment del material en un
termini d’un quatre anys, trancorregut el qual haurande ser donats de baixa, encara que
aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats.
- Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres
persones, es canviaran les parts interios que es troben en contacte amb el cap.

2.8.1.9.- Cinturons de seguretat
En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat, quan no
s’hagin instal.lat mesures de protecció col.lectiva.
Aquests cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures cosides.

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que
comprometin la seva resistència.
- Aniran provistos d’anelles per on passarà la corda salvavides.
La corda salvavides serpà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm.
Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiadorm s’utilitzarà junt amb el
cinturó, un dispositiu anticaigudes homologat.
Es vigilarà de mode especial la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència.

2.8.1.10.- Cinturons portaeines
S’utilitzaran cinturins portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d’elements a plantes inferiors per les
que puguin treballar o transitar persones.
2.8.1.11.- Roba de treball
Tot treballador que estigui sotmés a determinats riscs d’accident o enfermetats professionals o el seu
treball sigui especialment penós o marcadament brut, tindrà obligat l’ús de roba de treball que li serà
facilitada per la seva empresa.
Es tindran en compte les resposicions al llarg de l’obra segons el Conveni Col.lectiu Provincial.
La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims:
- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adecuada a les
condicions de temperatura i humitat del lloc de treball.
- Ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de
moviments.
- Sempre que les circunstàncies ho permetin, les manigues seran curtes, i quan siguin
llargues, ajustaran perfectament als punys.
- S’eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements adicionals, com butxaques, botons,
parts girades cap amunt, cordons, etc..., per evitar la brutícia i el perill d’enganxades.
- En els treballs amb risc d’accident, es prohibirà l’ús de corbates, bufandes, cinturons,
tirants, pulseres, cadenes, collarets, anells, etz.
En els casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d’abric.
Sempre que sigui necessari, es dotarà al treballador de delantals o mandils per soldadures, armilles,
faixes antivibratories o cinturons lumbars per la protecció contra sobreesforços.

2.8.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES

2.8.2.1.- Senyalització normalitzada de seguretat
Es col.locarà en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, recordar
obligacions d’usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la situació de medis de
seguretat.
2.8.2.2.- Barreres de tancament o de defensa
Les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la 8.3.IC i seran reflectants.
Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra.

2.8.2.3.- Balisament luminós
Es col.locarà quan sigui precís indicar obstacles a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant guirnalda
per llums i portalàmpades d’alimentació autònoma.

2.8.2.4.- Balises
Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3.IC. Les del tipus BA-1 (conos) tindran un pes mínim de
7 kg.

2.8.2.5.- Senyalització normalitzada de tràfic
Es col.locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de vehicles i
vianants ho fagin precís.
Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etz. per subjectar els peus de la senyals,
barreres de tancament, balises, etz.
Les senyals de tràfic i d’il.luminació hauran d’estar subjectes de tal manera, que en cas d’existir una colisió
de vehicle, aquests no surti volant.

2.8.2.6.- Senyalització per treballs nocturns
En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines o vehicles
disposaran d’una senyal de caracterítzació (llum groga).

2.8.2.7.- Pòrtic de limitació de gàlib
S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excesives de màquines i vehicles en els llocs propers
d’estructures al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís.

2.8.2.8.- Avisador acústic en vehicles
Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles i maquinària d’obra.

2.8.2.9.- Cobertes i guariments per màquines
Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes tèrmics,
projeccions, talls, etz, amb cobertes o guariments.
Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin provistes les màquines o eines que
utilitzi.

2.8.2.10.- Extintors
Seran adecuats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsibles, i es revisaran cada sis mesos
coma màxim.

2.8.2.11.- Il.luminació provisional d’obra
S’instal.larà una guirnalda de punts de llum situats cada 5 m en les zones de pas i circulació interior de
l’obra, alimentada per transformador de seguretat de 24 V.

2.8.2.12.- Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a força.
La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que garanteixi d’acord amb la sensibilitat de
l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà
periòdicament, i al menys en l’època més seca de l’any.

2.8.2.13.- Baranes
Són obligatòries sempre que existeixi la posibilitat de caigudes d’alçada superior a 2 m i en els costat
oberts de les esclaes fixes.

Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a garantitzar la
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent sòcol.

2.8.2.14.- Plataformes i passarel.les
Tindran com a mínim 60 cm d’ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran dotades de
baranes reglamentàries que resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal.
2.8.2.15.- Cable de subjecció del cinturó de seguretat
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en relació a la
seva funció protectora.

2.9.-CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS

2.9.1.- ESCALES MANUALS
Les de fusta tindran les bancades d’una sola peça i els esglaons estaran encaixats i no clavats.
No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el seu ús per
alçades superiors a 7 m.
Per alçades més grans, serà obligatori l’ús d’escales especials susceptibles de ser fixades sòlidament pel
seu cap i la seva base i serà obligatori la utilització de cinturó. Les escales de carro estaran dotades de
baranes i altres dispositius que evitin les caigudes.
Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides.
Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etz, antilliscants en el peu i de ganxet de subjecció
en la part superior.
Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport.
Si se suportessin en pal s’utilitzaran abraçadores.
Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentres s’utilitza una escala manual.
La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, serà la quarta part de la longitud de
l’escala fins el punt de suport.
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva obertura i
de topes en el seu extrem superior.

2.9.2.- SERRES CIRCULARS PER A FUSTA
Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc serà de 3 mm. com a màxim i espessor igual al
gruix del tall de la serra, o lleugerament inferior.
Tindran protector de disc que estarà lligat a la part superior del ganivet divisor.
Estaran dotades d’un interruptor de posada en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva posada en
marxa accidental.
Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils.
Estaran dotades de presa de terra directa o a través del conductor de protecció, inclós en la mànega
d’alimentació d’energia elèctrica.
L’operari portarà pantalla protectora.

2.9.3.- GANXOS
No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d’utilització i hauran d’estar provistos de pestell de seguretat.

2.9.4.- CABLES
Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, etc.).
Per això hauran de revisar-se amb freqüència.
Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent :
- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable.
- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix.
- La forma més pràctica per a tallar un cable és per mitjà de bufador. També pot utilitzar-se
una cisalla.
- El greixatge protegeix el cable de la corrossió i redueix el desgats.
- S’emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats.

2.9.5.- ESLINGUES
Si s’utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s’haurà de seguir l’indicat a la taula següent
per a saber el nombre de gossets i la distància entre ells :
DISTÀNCIA DEL CABLE

Nº DE GOSSETS

DISTÀNCIA ENTRE GOSSETS

fins a 12 mm.

3

6 diàmetres

12 mm. a 20 mm.

4

6 diàmetres

20 mm. a 25 mm.

5

6 diàmetres

25 mm. a 35 mm.

6

6 diàmetres

Mai s’ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 º, ja que si s’augmenti l’angle format pels
ramals, disminueix la càrrega màxima que pugui suportar.
Utilitzar preferentement cables molt flexibles per a les eslingues.
S’evitaran els encreuaments d’eslingues : la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell
central.
En funció de l’aplicació s’escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.).
No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació.

2.9.6.- BASTIDES
El pis de les bastides tindrà 60 cm. d’amplada mínima, i s’instal·larà barana amb sòcols en el perímetre
obert de les bastides, a partir de 2 m. d’alçada.
Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d’obstacles i estaran provistes d’un sistema de
drenatge.
Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d’ample i 5 cm. de gruix, de fusta
ben sana, sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments.
Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s’ha de retirar algun tauló o safata, es
treurà tot el pis.
Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes semblants.
Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. A mesura
que es munta l’estructura, es travarà la bastida, i la bastida al parament.
Les bastides, segons els tipus, compliran a més les següents normes :
TUBULARS METÀL·LICS
- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la façana.
- No es considera protecció la “Creu de San Andrés”.
- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el repartiment
de les càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat.
- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida.
- La barana, que s’instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locarà just on acabi la
plataforma de treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana.
- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l’estructura metàl·lica.

2.10.- LLIURAMENT DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL
A cada treballador se li exigirà la signatura d’un document, dissenyat a l’efecte, quan se li lliurin els
elements de protecció personal.

2.11.- MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL
A l’iniciar la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que el mateix
es trobi en perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui comprometre la eficàcia de
les proteccions esmentades, sol·licitarà la substitució de les mateixes.
Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, el
treballador ho comunicarà al seu cap i sol·licitarà la substitució de l’equip defectuós.
Al finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció personal
convenientment. Mai es deixaran abandonades a l’obra.

2.12.- MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES
Les proteccions col·lectives es revisaran diàriament, abans d’iniciar la jornada, corregint-se totes les
deficiències observades.
Així mateix, si durant la jornada s’observa l’alteració d’alguna d’elles, es corregirà immediatament.
Durant el transcurs de l’obra, les proteccions col·lectives han de garantitzar el mateix nivell de seguretat i
eficàcia que el dia que es van instal·lar.

Tarragona, juliol de 2020

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré i Villalobos

ANNEX 4. JUSTIFICACIO DE PREUS

Annex de justificació de preus
Num. Codi
1

E225R00F

Pàgina 1

U

Descripció

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una
compactació del 95% del PM

A0140000
C1335080

0,016 h
0,016 h

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Total

Manobre
Corró vibratori
autopropulsat,8-10t
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

17,340
51,340

0,28
0,82

0,280
1,100

0,00
0,030

Total per m2 ............:

1,13

Són U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS per m2.
2

E89B5BJ0

m2

A012D000
A013D000
B89ZB000
B8ZAA000
A%AUX001

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots
separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
0,570
0,055
0,275
0,224
1,500
3,000

h
h
kg
kg
%
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Esmalt sint.
Imprimació antioxidant
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,620
18,280
12,970
12,110
12,190
18,650

11,18
1,01
3,57
2,71
0,18
0,560

Total per m2 ............:

19,21

Són DINOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m2.
3

EB32U050

m2

Finestra: Reixa de perfils d'acer. Bastiment
tub rectangular 40x40 mm acer S275 JR.
Brèndoles rodó massís 12 mm acer S 275 JR.
Travessers amb pletina 30x6 mm d'acer S 275
JR.
Porta: Reixa de perfils d'acer. Bastiment tub
rectangular 40x40 mm acer S275 JR. Brèndoles
rodó massís 12 mm acer S 275 JR. Travessers
amb pletina 30x6 mm d'acer S 275 JR. Pany
embutit de seguretat. Bastiment de base de
tub rectangular 40x40 mm acer S235 JRH.

A0122000
A0140000
BB321A00

0,300 h
0,400 h
1,000 m2

D0701821

0,005 m3

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Reixa perf.acer
,passam.travess.brènd./10-12c
m
Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,620
17,340
75,000

5,89
6,94
75,00

84,830

0,42

12,830
88,440

0,19
2,650

Total per m2 ............:

91,09

Són NORANTA-U EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2.
4

F2213422

C1312340

m3

Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i/o manuals i
càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.
0,038 h
3,000 %

Pala excavadora giratoria
s/pneumàtics 15-20t
Costos indirectes

86,020

3,27

3,270

0,100

Total per m3 ............:

3,37

Són TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m3.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
5

F9G8CDAS

Pàgina 2

U

Descripció

m2

Paviment de formigó amb additiu, per a
paviment continu, de 10 cm, de gruix, amb
fibres sintètiques, escampat des de camió,
reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant

A012N000
A0140000
B08AD00F

0,120 h
0,175 h
0,170 l

B9G8C0AS

0,108 m3

C2003000
C2005000
A%AUX001

0,050
0,024
1,500
3,000

h
h
%
%

Total

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Producte p/tract.desactivant
superf.formigó
Form.+addit.,p/pav.continu+fi
br.sint.
Remolinador mecànic
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

18,480
17,340
7,144

2,22
3,03
1,21

89,198

9,63

4,820
4,430
5,250
16,520

0,24
0,11
0,08
0,500

Total per m2 ............:

17,02

Són DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m2.
6

H0000001

u

Partida de abono Íntegro por la aplicación en
obra de todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de Estudio Básico
y el Plan de Seguridad y Salud en la obra,
todo según el real decreto 1672/1997 de 24 de
octubre de 1.997.
Será obligatoria la contratación de una
empresa externa, acreditada, para la
ejecución material de las medidas de
seguridad en la obra.
3,000 %

Són CENT

Sense descomposició
Costos indirectes

155,340

155,340
4,660

Total per u ............:

160,00

SEIXANTA EUROS per u.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
7

H0000002

Pàgina 3

U

Descripció

Total

u

Partida de abono íntegro por la ejecución en
obra de todos los ensayos de Control de
Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y las
que estime la O.C.T. todo según el real
decreto 1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Sera obligatoria la contratación de una
empresa externa, acreditada, para la
ejecución los ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales
Decretos, Órdenes, Resoluciones y Sentencias
de aplicación a nivel Estatal, así como las
establecidas a nivel Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la
Obra:
- Todos los controles en la recepción de
productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución
de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra
acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos
todos los desplazamientos y jornadas de
equipos y personal a la obra y al lugar de
control, tales como plantas exteriores de
fabricación de productos.
También quedan incluidas todas las ayudas que
requiera la entidad que realiza en Control.
En caso de que se deban realizar ensayos
destructivos (probetas testigo....) queda
incluida la reparación con los productos
adecuados.
3,000 %

Són CENT
8

H0000003

u

Sense descomposició
Costos indirectes

155,340

155,340
4,660

Total per u ............:

160,00

SEIXANTA EUROS per u.

Partida de abono Íntegro por la aplicación en
obra de todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de Estudio Básico
y el Plan de Seguridad y Salud en la obra,
todo según el real decreto 1672/1997 de 24 de
octubre de 1.997.
Será obligatoria la contratación de una
empresa externa, acreditada, para la
ejecución material de las medidas de
seguridad en la obra.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

310,680

310,680
9,320

Total per u ............:

320,00

Són TRES-CENTS VINT EUROS per u.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
9

H0000004

Pàgina 4

U

Descripció

Total

u

Partida de abono íntegro por la ejecución en
obra de todos los ensayos de Control de
Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y las
que estime la O.C.T. todo según el real
decreto 1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Sera obligatoria la contratación de una
empresa externa, acreditada, para la
ejecución los ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales
Decretos, Órdenes, Resoluciones y Sentencias
de aplicación a nivel Estatal, así como las
establecidas a nivel Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la
Obra:
- Todos los controles en la recepción de
productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución
de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra
acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos
todos los desplazamientos y jornadas de
equipos y personal a la obra y al lugar de
control, tales como plantas exteriores de
fabricación de productos.
También quedan incluidas todas las ayudas que
requiera la entidad que realiza en Control.
En caso de que se deban realizar ensayos
destructivos (probetas testigo....) queda
incluida la reparación con los productos
adecuados.
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

310,680

310,680
9,320

Total per u ............:

320,00

Són TRES-CENTS VINT EUROS per u.
10

K0COB001

m2

Entramat coberta amb bigues fusta
interdistància i secció igual a l'existent,
amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)
col·locada en obra encastada en forats en mur
de maçoneria + solera canyís i/o morter de
calç hidràulica i/o tauler hidròfug de 22 mm
+ impermeabilització làmina tyvec i formació
de cornises ceràmiques iguals a les
existents. Inclós mitjans auxiliars i
d'elevació.

K5Z2FCB4

1,000 m2

K5Z27D50

1,000 m2

K433F144

0,110 m3
3,000 %

Són CENT
m2.

Solera tauler hidrofugat 22
mm
Cap.prot.morter calç
1:4,g=4cm,malla fv,remolinat
Biga de fusta secció i
interdistància igual a les
existents
Costos indirectes

8,710

8,71

22,890

22,89

689,300

75,82

107,420

3,220

Total per m2 ............:

110,64

DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per

Annex de justificació de preus
Num. Codi
11

K0END01

Pàgina 5

U

Descripció

u

Enderroc tapiat existent i reconstrucció
fàbrica paredat pedra+calç per a brancals i
llinda
3,000 %

Total

Sense descomposició
Costos indirectes

397,087

397,087
11,913

Total per u ............:

409,00

Són QUATRE-CENTS NOU EUROS per u.
12

K0ILI001

u

Iluminació interior amb projector d'alumini
orientable, equipat amb un mòdul de 22 LED i
un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 40 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66. Inclós connexió a
xarxa d'enllumenat en fanal existent en
vorera. Línia de distribució subterrània,
amb cable de coure aïllat, designació RV
0,6/1 KV, per l’interior de tub de polietilé
de doble capa de ?90 mm
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

368,932

368,932
11,068

Total per u ............:

380,00

Són TRES-CENTS VUITANTA EUROS per u.
13

K0ILU01

u

Columna 6 m i luminària Àgil de 70 W LED.
Subministre i col·locació de columna tipus
Àgil de Novatilu o equivalent d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçada, de 3 mm de
gruix, amb porta de registre i tanca de
seguretat, inclosa fonamentació de 60x60x80
cm de formigó HA-25 amb perns i pletines
d'ancoratge, placa de borns, fusibles i
material auxiliar, cable elèctric per
alimentació a lluminària de 3x2,5 mm2 i
pintat de la mateixa amb una ma d'imprimació
per galvanitzat i dues mans de pintura per
exterior gris "Oxiron" i numeració de la
mateixa segons indicacions municipals amb
lluminària de fundició injectada d'alumini,
tipus Agil XL de Novatilu o equivalent, amb
reflector d'alumini anoditzat i tancament pla
de material acrícilic, accés al equip i a la
làmpada per la part superior, grau de
protecció grup óptic IP-66 i resistència a
l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1%
amb làmpada LED de 70 W, inclòs driver de
control incoporart en ubicació independent
del mòdul led, compatible amb sistema de
telegestió Dali municipal amb alimentació a
mòduls led a intensitat variable amb
capacitat de regulació del 0-100% del flux
lumínic, queden inclosos els treballs de
muntatge i incorporació a lluminària del
sistema de telecontrol via radio
d'Helioslumen o equivalent amb la
corresponent certificació de tota la
lluminària. La garantia de la lluminària
instal·lada serà de 10 anys.
Sense descomposició

775,194

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U

Pàgina 6

Descripció
3,000 %

Total

Costos indirectes

775,194

23,256

Total per u ............:

798,45

Són SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS per u.
14

K0PROT01

m

Protecció del coronament dels murs: Neteja
de coronament de parament de pedra amb
mitjans manuals i aigua sense pressió. Neteja
de parament de restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base
d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius,
en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip
polvoritzador de motxilla i neteja amb
mitjans manuals. Eliminació i arrencada
d'arrels de plantes sobre els junts dels
paraments, amb mitjans manuals, prèvia
aplicació d'injeccións d'amoníac. Retirada de
morters disgregats. Reposició puntual de
volums amb pedra de maçoneria de recuperació
agafada amb morter de calç. Aplicació de capa
de formigó de calç hidràulica amb capa final
lliscada per evitar l'entrada d'humitats a
l'interior dels murs. Inclós càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

K878C140

0,800 m2

K8785310

0,800 m2

K8786610

0,800 m2

K811U001

1,700 m2
3,000 %

Neteja parament
pedra,m.man.+aigua s/pres.
Neteja param.
rest.orgàniq.microorg.,fongs,
a/prod. fungicida-alguicida
aplic.
eq.polvoritz.motx.+net.mitj.m
an.
Elimin./arrenc.arrels junts
param.,mitj.manuals,aplicació
injeccións NH4
Arrebossat
reglejat,vert.,h<3m,morter
calç 1:4,remolinat
Costos indirectes

7,580

6,06

4,460

3,57

3,060

2,45

19,330

32,86

44,940

1,350

Total per m ............:

46,29

Són QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per
m.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
15

K0PROT05

Pàgina 7

U

Descripció

m2

Regularització i consolidació coronament dels
murs de maçoneria per a rebre nova coberta

K878C140

1,000 m2

K8785310

1,000 m2

K8786610

1,000 m2

K811U001

0,820 m2
3,000 %

Total

Neteja parament
pedra,m.man.+aigua s/pres.
Neteja param.
rest.orgàniq.microorg.,fongs,
a/prod. fungicida-alguicida
aplic.
eq.polvoritz.motx.+net.mitj.m
an.
Elimin./arrenc.arrels junts
param.,mitj.manuals,aplicació
injeccións NH4
Arrebossat
reglejat,vert.,h<3m,morter
calç 1:4,remolinat
Costos indirectes

7,580

7,58

4,460

4,46

3,060

3,06

19,330

15,85

30,950

0,930

Total per m2 ............:

31,88

Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m2.
16

K1REP01

u

Partida alçada a justificar per la reparació
i adequació elements constr. singulars
documentats (menjadora)
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

724,272

724,272
21,728

Total per u ............:

746,00

Són SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS per u.
17

K2148212

m3

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor
i/o mitjans manuals, càrrega mecànica o
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

A0140000
A0150000
C1101200

3,000 h
2,000 h
1,000 h

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Són CENT
m3.

Manobre
Manobre especialista
Compressor+dos martells
pneumàtics
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

17,340
17,860
15,650

52,02
35,72
15,65

87,740
104,710

1,32
3,140

Total per m3 ............:

107,85

SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per

Annex de justificació de preus
Num. Codi
18

K2151110

Pàgina 8

U

Descripció

m2

Enderroc complet de coberta inclinada,
retirada i aplec de teules, amb mitjans
mecànics o manuals i càrrega mecànica o
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

A0140000
C1501700
B2RA73G1

0,610 h
0,300 h
0,100 t

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Total

Manobre
Camió transp.7 t
Deposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, ,residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

17,340
32,860
21,000

10,58
9,86
2,10

10,580
22,700

0,16
0,680

Total per m2 ............:

23,38

Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
m2.
19

K2211111

m2

A0140000
A%AUX001

Neteja, tria i esbrossada del terreny
realitzada amb mitjans mecànics o manuals i
càrrega mecàcnica o manual sobre camió, sacs
o contenidor. Inclós transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, pagament de tarifes
(taxes, canons i despeses) i preparació de
tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu.
0,098 h
1,500 %
3,000 %

Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

17,340
1,700
1,730

1,70
0,03
0,050

Total per m2 ............:

1,78

Són U EURO AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m2.
20

K2R35037

C1501700

m3

Transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics o manuals, a qualsevol distància
0,170 h
3,000 %

Camió transp.7 t
Costos indirectes

32,860
5,590

5,59
0,170

Total per m3 ............:

5,76

Són CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m3.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
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K2RA7LP1

Pàgina 9

U

Descripció

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1

1,000 m3

3,000 %

Total

Deposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, ,residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504
Costos indirectes

6,150

6,15

6,150

0,180

Total per m3 ............:

6,33

Són SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m3.
22

K435F254

m3

Retirada, càrrega mecàcnia o manual sobre
camió o contenidor, transport a gestor de
runes autoritzat i pagament de canon i taxes
de dintell de fusta existent i substitució
per dintell de fusta de pi flandes C24 acabat
a tall de serra, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1),
col·locada encastada en forat de façana.
Inclós apuntalament provisional de forat i
ajust geomètric de la façana de maçoneria al
nou dintell.

A0122000
A0140000
B435F250

5,400 h
2,700 h
1,000 m3

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Bigueta fusta pi flandes C24
tall serra,7x14 a 9x18cm,l
<=5m,treb.taller,insect.-fung
.,NP2
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,620
17,340
550,530

105,95
46,82
550,53

152,770
705,590

2,29
21,170

Total per m3 ............:

726,76

Són SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS per m3.
23

K4GR14F2

u

Tractament d'esquerdes; Sanejament en
profunditat de l'esquerda, subministrament i
col.locació de grapa d'armadura d'acer
inoxidable austenític en barres de diàmetres
variables segons volum fissura, fixada amb
resina epoxídica de dos components. Inclou la
realització dels encastos necessàris a
maçoneria, injectat de tota la longitud de la
fissura amb morters de calç de baixa densitat
i tancaments finals. Inclós càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

A0122000
A0150000
B0715200

0,420 h
0,420 h
2,500 kg

C200F000
C200V000

0,210 h
0,100 h

Oficial 1a paleta
Manobre especialista
Morter polimèric
ciment+res.sint.fibr.,fluid+r
etrac.control.,p/reparac.
Màquina taladradora
Eq.injec.man.resines

19,620
17,860
0,800

8,24
7,50
2,00

3,370
1,580

0,71
0,16

Annex de justificació de preus
Num. Codi

U
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Descripció

D0B24100

0,206 kg

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Total

Acer inox.barra corruga. +
molibdè,1.4401 (AISI 316)
manipulat taller
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

2,870

0,59

15,740
19,440

0,24
0,580

Total per u ............:

20,02

Són VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u.
24

K522A2LK

m2

A0122000
A0140000
B522A2L0

Teulada de teula àrab manual de ceràmica
color palla, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10
0,780 h
0,390 h
22,000 u

D070A4D1

0,020 m3

A%AUX001

2,500 %
3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Teula àrab ceràmica
manual,color palla,20u/m2
Morter mixt ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,620
17,340
0,830

15,30
6,76
18,26

155,350

3,11

22,060
43,980

0,55
1,320

Total per m2 ............:

45,30

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m2.
25

K5ZA2752

m

Carener ceràmic de teula àrab, de color
vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

A0122000
A0140000
B52211N0

0,300 h
0,150 h
5,500 u

D070A4D1

0,020 m3

A%AUX001

2,500 %
3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Teula àrab ceràmica
mec.,color vermell,30u/m2
Morter mixt ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,620
17,340
0,420

5,89
2,60
2,31

155,350

3,11

8,490
14,120

0,21
0,420

Total per m ............:

14,54

Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.
26

K8K1B14K

A0122000
A0140000
B0FJ3QQ3

m

Escopidor de 35 cm d'amplària, amb rajola
ceràmica fina, de color a definir per la DF,
amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10
0,450 h
0,300 h
14,000 u

D070A4D1

0,005 m3

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Rajola 1aresta
trencaaigües,14x28cm,ceràmica
nat. color vermell
Morter mixt ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,620
17,340
0,740

8,83
5,20
10,36

155,350

0,78

14,030
25,380

0,21
0,760

Total per m ............:

26,14

Són VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
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KAM11AA5

Pàgina 11

U

Descripció

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de
10 mm de gruix, amb una fulla pivotant,
fixacions superior i inferior col·locat amb
fixacions mecàniques

A012E000
A013E000
BAM11AA5

1,000 h
1,000 h
1,000 m2

A%AUX001

2,500 %
3,000 %

Total

Oficial 1a vidrier
Ajudant vidrier
Tancament vidre lluna
incol.tremp.g=10mm,1bat.+fix.
mecàniques
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,810
21,570
236,130

23,81
21,57
236,13

45,380
282,640

1,13
8,480

Total per m2 ............:

291,12

Són DOS-CENTS NORANTA-U EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per
m2.
28

KAMW2002

u

A012M000
A013M000
BAMW2000
A%AUX001

Pany mestrejat d'acer inoxidable per a porta
de vidre, col·locat
0,300
0,070
1,000
1,500
3,000

h
h
u
%
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Pany porta vidre
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

20,280
18,280
133,720
7,360
141,190

6,08
1,28
133,72
0,11
4,240

Total per u ............:

145,43

Són CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per u.
29

KAZGU003M

u

Pany mestrejat amb un punt d'enclavament
col·locat sobre fulla batent de barrots
d'acer.

A012A000
A013A000
BAZGU003

0,500 h
0,500 h
1,000 u

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Són CENT
per u.
30

KC151B01

m2

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Pany mestrejat amb un punt
d'enclavament
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,970
18,430
117,370

9,99
9,22
117,37

19,210
136,870

0,29
4,110

Total per u ............:

140,98

QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de
gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Inclós perfil U d'acer inoxidable superior e
inferior fixat mecànicament a façana.

A012E000
BC151B01

0,500 h
1,000 m2

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a vidrier
Vidre lam.seg. ,4+4mm,1
butiral transparent
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,810
44,790

11,91
44,79

11,910
56,880

0,18
1,710

Total per m2 ............:

58,59

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
per m2.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
31

KDINT01

Pàgina 12

U

Descripció

u

Tractament obertura; Reproducció de dintell
ceràmic amb apuntalament, desmuntatge peces
existents i reproducció seguint la mateixa
tècnica tradicional i amb rajola i totxos
manuals. S'inclou la reposició de peces
disgregades de totxo dels brancals. Inclós
càrrega mecànica o manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclós transport a qualsevol
distància a gestor de residus autoritzat i
pagament de canon i taxes.
3,000 %

Total

Sense descomposició
Costos indirectes

757,282

757,282
22,718

Total per u ............:

780,00

Són SET-CENTS VUITANTA EUROS per u.
32

KPROT02

m2

Tractament de paraments interiors de
maçoneria: Neteja manual de junts, de
parament de maçoneria, de restes morter i
guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i
raspalls d'arrels i retirada de les restes
amb aire a pressió controlada, reparacions
amb morter de CP o ràpid. Restitució puntual
de volums amb subministrament i col.locació
de pedra de maçoneria agafada amb morters de
calç. Reposició de juntes amb morter de calç
amarada - arena rentada - arena de quarç i
pigment per tal d'aconseguir una certa unitat
cromàtica respecte a les juntes existents.
S'inclou la reposició puntual de volums amb
reposició de peces de maçoneria agafades amb
morter de calç. Inclós càrrega mecànica o
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

K878C140

1,000 m2

K8786610

1,000 m2

K877151F

1,000 m2

3,000 %

Neteja parament
pedra,m.man.+aigua s/pres.
Elimin./arrenc.arrels junts
param.,mitj.manuals,aplicació
injeccións NH4
Rejuntat de junts param.vert.
paredat,morter calç 1:4
+colorant,prèvi buidat
mat.junt.
Costos indirectes

7,580

7,58

3,060

3,06

11,000

11,00

21,640

0,650

Total per m2 ............:

22,29

Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m2.

Annex de justificació de preus
Num. Codi
33

KPROT03

Pàgina 13

U

Descripció

m2

Tractament de paraments exteriors de
maçoneria: Neteja manual de junts, de
parament de maçoneria, de restes morter i
guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i
raspalls d'arrels i retirada de les restes
amb aire a pressió controlada, reparacions
amb morter de CP o ràpid. Restitució puntual
de volums amb subministrament i col.locació
de pedra de maçoneria agafada amb morters de
calç. Aplicació de capa d'esquerdejat de
morter de calç grassa per a regularització de
suport. Aplicació d'una segona capa de morter
de calç reglejat i una última capa amb color
acabat a decidir per la propietat (raspat a
canto paletí - remolinat fí - etc.)

K878C140

1,000 m2

K8786610

1,000 m2

K81115C0

1,000 m2

K811U001

0,500 m2

K81135C2

0,500 m2
3,000 %

Total

Neteja parament
pedra,m.man.+aigua s/pres.
Elimin./arrenc.arrels junts
param.,mitj.manuals,aplicació
injeccións NH4
Arrebossat
esquerdejat,vert.ext.,h<3m,mo
rter mixt 1:2:10
Arrebossat
reglejat,vert.,h<3m,morter
calç 1:4,remolinat
Arrebossat
reglejat,vert.ext.,h<3m,morte
r mixt 1:2:10,remolinat
Costos indirectes

7,580

7,58

3,060

3,06

15,420

15,42

19,330

9,67

22,890

11,45

47,180

1,420

Total per m2 ............:

48,60

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per
m2.
34

PAX001

PA

Partida alçada d'imprevistos a justificar en
obra per la DF
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

1.456,311

1.456,311
43,689

Total per PA ............:

1.500,00

Són MIL CINC-CENTS EUROS per PA.
35

PAX001b

PA

Partida alçada d'imprevistos a justificar en
obra per la DF
3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

4.368,932

4.368,932
131,068

Total per PA ............:

4.500,00

Són QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS per PA.
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Núm. REVISIÓ

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

1

SITUACIO I EMPLAÇAMENT
A3: 1/5000; 1/1000
A1: 1/2500; 1/500 NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

01-SITU-v0.dwg

Full 1 de 2

ABRIL

2017

A2

A3

A4

A3

MASIA 2

A1

A1

PLANTA

PLANTA

ALÇAT 1

ALÇAT 1

ALÇAT 2

ALÇAT 2

ALÇAT 3

ALÇAT 4

ALÇAT 3

ALÇAT 4

Núm. REVISIÓ

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

A4

A2

MASIA 1

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

2

ESTAT ACTUAL
A3:
A1:

1/100
1/50 NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

02-EACT-v0.dwg

Full 1 de 1

ABRIL

2017

MASIA 1

F1

203
T V-

F2

4

F1

F2

F3

F4

F4-5
F3

F5

MASIA 2

F1
F2
F5 F8-9
F3
F4

F1

F2

F3

F4

F6

F7

F8

F9

F5

Núm. REVISIÓ

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

F6-7

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

ESTAT ACTUAL
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
A3:
A1:

S/E
S/E NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

3
03-FOTO-v0.dwg

Full 1 de 1

ABRIL

2017

MASIA 2

A4

A2

A4

A3

A2

A3

MASIA 1

A1

A1

PLANTA

PLANTA

ALÇAT 1

ALÇAT 1

LLEGENDA:
MURS (INTERIOR I EXTERIOR): NETEJA MANUAL.
SANEJAMENT DE JUNTES EN MAL ESTAT. REPICAT
DE MORTER DE CALÇ EN MAL ESTAT.
DESMUNTATGE DE DINTELL CERÀMIC.
SANEJAMENT EN PROFUNDITAT D'ESQUERDES.
ALÇAT 2

ALÇAT 2
ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA.
ENDERROC DE TAPIAT EXISTENT.
RETIRADA DINTELL DE FUSTA.
ENDERROC DE COBERTA EXISTENT.
NETEJA INTERIOR, EXCAVACIÓ I COMPACTACIÓ DEL
TERRENY.
SANEJAMENT CORONAMENT DE MUR.
RETIRADA PORTA EXISTENT.

ALÇAT 3

ALÇAT 4

ALÇAT 3

ALÇAT 4

Núm. REVISIÓ

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

4

DESMUNTATGES I ENDERROCS
A3:
A1:

1/100
1/50 NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

04-ENDE-v0.dwg

Full 1 de 1

ABRIL

2017

MASIA 1

MASIA 2

A2

A2

8.51

A4

A3

A4

4.66

0.27

4.64

1.62

A3

1.01

8.60

A1

A1

1.74

LLEGENDA:

PLANTA

4.60

3.05
0.13

MURS (INTERIOR):REPOSICIÓ DE JUNTES AMB MORTER DE CALÇ
AMARADA - ARENA RENTADA - ARENA DE QUARÇ I PIGMENT.
REPOSICIÓ PUNTUAL DE VOLUMS AMB REPOSICIÓ DE PECES DE
MAÇONERIA AGAFADES AMB MORTER DE CALÇ.
MURS (EXTERIOR): RESTITUCIÓ PUNTUAL DE VOLUMS AMB
PEDRA DE MAÇONERIA AGAFADA AMB MORTERS DE CALÇ. CAPA
D'ESQUERDEJAT DE MORTER DE CALÇ GRASSA PER A
REGULARITZACIÓ DE SUPORT. SEGONA MA DE MORTER DE CALÇ
REGLEJAT I UNA ULTIMA AMB COLOR AMB ACABAT A DECIDIR PER
LA DF.

PLANTA

0.28 0.54

REPRODUCCIÓ DE DINTELL CERÀMIC I BRANCALS.

0.40

GRAPA DE BARILLA REA INOXIDABLE FIXADA AMB RESINA
EPOXÍDICA DE DOS COMPONENTS ENCASTADA A MAÇONERIA.
INJECTAT DE TOTA LA LONGITUD DE LA FISSURA AMB MORTERS
DE CALÇ DE BAIXA DENSITAT.

RECONSTRUCCIÓ FÀBRICA PAREDAT PEDRA+CALÇ PER A
BRANCALS I LLINDA. VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT. AMPIT DE
RAJOLA CERÀMICA. REIXA DE PROTECCIÓ DE PERFILS D'ACER.

0.76

ALÇAT 1

ALÇAT 1

SUBSTITUCIÓ DINTELL DE FUSTA.
TEULADA TEULA ÀRAB. ENTRAMAT COBERTA BIGUES FUSTA +
SOLERA CANYÍS I/O MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA I/O TAULER
HIDRÒFUG + IMPERMEABILITZACIÓ LÀMINA TYVEC I
FORMALITZACIÓ DE CORNISES CERÀMIQUES IGUALS A LES
EXISTENTS. REGULARITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL
CORONAMENT DELS MURS PER REBRE LA COBERTA.
PAVIMENT DE FORMIGÓ SOBRE TERRENY COMPACTAT.

0.40

REPOSICIÓ PUNTUAL DE VOLUMS AMB PEDRA DE MAÇONERIA DE
RECUPERACIÓ AGAFADA AMB MORTER DE CALÇ. APLICACIÓ DE
CAPA DE FORMIGÓ DE CALÇ HIDRÀULICA AMB CAPA FINAL
LLISCADA PER EVITAR L'ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR DELS
MURS. SEGONA MA DE MORTER DE CALÇ REGLEJAT I UNA ULTIMA
AMB COLOR AMB ACABAT A DECIDIR PER LA DF.

ALÇAT 2

ALÇAT 2

PORTA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT AMB REIXA DE
PROTECCIÓ DE PERFILS D'ACER.

0.40

PROJECTOR EXTENSIU LED 40W IP65 CONNECTAT A FANAL
EXISTENT EN VORERA
RESTITUCIO I ADEQUACIO DE MENJADORA SEGONS DISSENY
ORIGINAL

0.40

RESTITUCIO DE MUR AMB PEDRA DE MAÇONERIA DE
RECUPERACIÓ (PARCIAL) AGAFADA AMB MORTER DE CALÇ. PER
L'INTERIOR, APLICACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ DE CALÇ
HIDRÀULICA AMB CAPA FINAL LLISCADA PER EVITAR L'ENTRADA
D'HUMITATS A L'INTERIOR DELS MURS. SEGONA MA DE MORTER
DE CALÇ REGLEJAT I UNA ULTIMA AMB COLOR AMB ACABAT A
DECIDIR PER LA DF. PER L'EXTERIOR, CAPA D'ESQUERDEJAT DE
MORTER DE CALÇ GRASSA PER A REGULARITZACIÓ DE SUPORT.
SEGONA MA DE MORTER DE CALÇ REGLEJAT I UNA ULTIMA AMB
COLOR AMB ACABAT A DECIDIR PER LA DF. LLIGAT A MUR
EXISTENT AMB GRAPA DE BARILLA REA INOXIDABLE FIXADA AMB
RESINA EPOXÍDICA DE DOS COMPONENTS ENCASTADA A
MAÇONERIA. INJECTAT DE TOTA LA LONGITUD DE LA UNIÓ ENTRE
MURS AMB MORTERS DE CALÇ DE BAIXA DENSITAT. FONAMENT
DE FORMIGÓ HM-20

4.66

ALÇAT 3

ALÇAT 4

ALÇAT 3

ALÇAT 4

Núm. REVISIÓ

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

5

ACTUACIONS
A3:
A1:

1/100
1/50 NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

05-ACTU-v0.dwg

Full 1 de 1

ABRIL

2017

TV-

LLEGENDA:
ELEMENTS EN GRIS: OBJECTE D'UN ALTRE
PROJECTE.

203

PROJECTOR EXTENSIU LED 40W IP65 CONNECTAT A
FANAL EXISTENT EN VORERA.
COLUMNA TIPUS ÀGIL DE 6,00 m. D'ALÇADA, AMB
LLUMINÀRIA TIPUS ÀGIL XL, (de Novatilu o equivalent)
AMB LÀMPADA LED DE 70 W.

4

MASIA 1

Núm. REVISIÓ

MASIA 2
L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

6

URBANITZACIO
A3:
A1:

1/200
1/100 NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

06-URBA-v0.dwg

Full 1 de 1

ABRIL

2017

DETALL 1 - PORTA

DETALL 2 - FINESTRA

REIXA PERFILS ACER

PORTA VIDRE

1.00

1.00

1.00

1.80

1.00

3

7

0.80

6

1

7

3

1

0.80

7
7

7

1.00

NOTA:
- DIMENSIONS ORIENTATIVES.
- CAL REPLANTEJAR LES DIMENSIONS DE LES
OBERTURES EN OBRA.

0.80

3

4

6

MASIA 2

D2

PROJECTOR ALUMINI ORIENTABLE LED 40W

5

6

5

D1

LLEGENDA:

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 4+4 mm AMB BUTIRAL TRANSPARENT.
PERFIL U ACER INOXIDABLE
AMPIT DE RAJOLA CERÀMICA MANUAL.
MORTER DE CALÇ ACABAT SEGONS DF.
PERFIL L ACER INOXIDABLE.
FULLA BATENT AMB VIDRE TREMPAT 10 mm.
REIXA DE PERFILS D'ACER.

Núm. REVISIÓ

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
RAFAEL CABRÉ VILLALOBOS

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE DUES MASIES A
L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (PUIGPELAT)

ESCALA ORIGINAL:

DATA

COMPROVAT i SIGNAT

DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ

7

DETALLS CONSTRUCTIUS
A3:
A1:

1/20; 1/5
1/10; 1/2,5 NOM ARXIU CAD:

DATA

NÚM.

TÍTOL DEL PLÀNOL

07-DETA-v0.dwg

Full 1 de 1

ABRIL

2017

DOCUMENT NÚM 3:PLEC DE CONDICIONS

I. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE
CONTÉ NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per
a la realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització.
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que
per qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament
hagin de quedar.
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats
per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director.
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb
les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no
són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no
modifiquin les condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta
eficaçment i oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista.
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els
col·laboradors estan integrats en la Direcció.
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director.
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar els materials o executar
l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar
per escrit.
Article 3.- CONTRACTISTA
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra.
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
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Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de
reclamació que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara
que de tal reclamació pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista.
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita
el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l’assisteix a tals
actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els
documents que se’n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres
entre les quals s’hi compten:
-mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i les
obres provisionals o auxiliars;
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers;
-neteja i vigilància;
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de l’execució de les obres;
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb
exclusió dels que són específics de l'Administració; i
-disposició d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi
ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En
demés s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les
mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.
- legalitzacions i posades en marxa de les diferents instal.lacions.
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé
per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït.
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers.
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l’incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l’afecten.
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a
tots els efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència
del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director.
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El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de
les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres
que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres
contractades.
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria,
etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i
instal·lacions.
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans
del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig.
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de
l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata
reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa
encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament
de l’obra.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.
Article 5.- PERSONAL
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant
seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc
pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar
l’execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant
l’execució de les obres.
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal
facultatiu necessari sota la dependència d’aquell.
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa
falta pel volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i
experiència.
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El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a
cada moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència.
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de
les seves obligacions i responsabilitats.
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.
Article 6.- GENERALITATS
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics
(aigua, clavegueram).
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de
començar els treballs en compliment de l’establer a l’art. 7.
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses
incloses en els preus unitaris.
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició
no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista
ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost
queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i
les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb
preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparació o renovació.
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar
els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat
o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les
superfícies i/o volums que s’han d’abonar.
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de
la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es
consideren sempre incloses en els respectius preus.
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Article 7.- MATERIALS
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part
integrant de les obres i les instal·lacions.
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous,
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat,
sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica,
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi
siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats
normalment per l’Empresa subministradora del servei.
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties,
les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los,
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès
el que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la
bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones
condicions.
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc
després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos
amidaments i certificacions. Les despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista.
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al
seu càrrec totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres,
però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament
contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules
administratives, són:
-memòria,
-plànols,
-plec de condicions,
-pressupost.
-estudi de seguretat i salut.
-estudi geotècnic.
-informe sobre l’estat de l’actual estructura física que suporta l’activitat de mercat.
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat.
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de
l’exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment
definida i tingui preu en el Contracte.
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Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així
com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma
invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació.
S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.
En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment
del Contracte.
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte,
s’han de valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a
l'Administració perquè resolgui.
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:
-programa de les obres a realitzar, classe i volum;
-mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
-valoració mensual i acumulada de l’obra programada;
-representació gràfica de les diverses activitats;
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
-el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES
10.1 Generalitats
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució
de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat
d’exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el
qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que reunia les condicions exigibles
al Contractista, se l’ha d’indemnitzar.
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si
li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és
admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi
hagin.
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra.
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S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.
10.2 Treballs nocturns
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el
director ordena i els ha de mantenir en perfecte estat, mentre duren els treballs nocturns.
10.3 Construcció i conservació de desviaments
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser
adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el
termini d’utilització és a compte del contractista.
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per
això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i
suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de
Foment, Generalitat, etc.).
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat
de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques
viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses
incloses en els preus unitaris del projecte.
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista
en les seves funcions de direcció de treballs.
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F.
al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns.
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres
-Pluges:
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
-Gelades:
Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses
s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.
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-Incendis:
El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta
el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les
obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions
especials complementàries que dicta el director.
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la
carretera o de qualsevol construcció.
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar
de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball,
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i
no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de
cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que
correspon a aquestes operacions.
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta
visibilitat.
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que
es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives.
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin
produir.
10.6 Obres de condició especial
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole
particular, requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el
contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes
estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del
contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix
condicions especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha
de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran
al seu compte.
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Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el
desmèrit que pugui tenir a judici del director.
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a
què fa referència.
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
determina el Director.
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execució de l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el
personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import
màxim del 2% del pressupost de l’obra.
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori
oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el
programa de treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o
omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es
refereixi.
L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de
Contracte no disminueixin o sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el
cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d’acord.
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les
condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la
quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha
de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals
que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.
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L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de
l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui
oportunes.
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris
per poder efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb
temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua
segons el seu bon criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat.
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del
Director.
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu
nombre d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma
d’abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a
la pràctica habitual.
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES
14.1 Generalitats
Si respecte a qualsevol de les unitats d’obra, es verifiqués una medició real superior a la consignada
en l’estat de medicions, s’aplicarà en la certificació i/o relació valorada, a efectes de liquidació, la
medició corresponent a l’estat de medicions de projecte, independentment de la medició real.
Igualment, una vegada finalitzades les obres corresponents a cada unitat que compon el pressupost
de l’oferta, s’aplicarà la medició que figura en la mateixa, independentment de la medició real de la
mateixa, fins i tot en el cas en que aquesta fos inferior a la de la projecte.
És a dir, en cada cas, l’import màxim de cada unitat d’obra, serà la que figura en l’oferta de
l’adjudicatari, d’acord amb el criteri de contracte “claus en mà”.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs
realitzats "a l’origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i
donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a
què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la
confirmació o la rectificació.
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d’execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictòriament. Se’ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són
resultat de preu d’unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts
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corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa
població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura
del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra
modalitat.
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de
la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la
rebaixa que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la,
d’acord amb les expressades condicions.
14.3 Preus contradictoris
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del
contracte, s’utilitzarà com a preu de referència aquell indicat a l’última actualització de la base de
dades de l’Itec, aplicant al preu unitari la baixa presentada a l’oferta.
14.4. Excés d’obra
Si respecte a qualsevol de les unitats d’obra, es verifiqués una medició real superior a la consignada
en l’estat de medicions, s’aplicarà en la certificació i/o relació valorada, a efectes de liquidació, la
medició corresponent a l’estat de medicions de projecte, independentment de la medició real.
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.
14.5. Obres incompletes
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten,
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es
valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades
parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la
valoració de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència
als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els
referits preus.
14.6 Abonaments de provisions
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de
les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el
Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor,
sempre que reconeguin les condicions esmentades.

4.7 Obres imprevistes
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.
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El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials
quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.8 Esgotaments
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.
14.9 Mitjans auxiliars
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels
treballs.
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per
la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada
assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat
taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment
esmentada.
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades
les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el
Director. S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho
ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors,
la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària,
les instal·lacions i el personal.
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS
El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula
revisaria, o s’accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
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En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran
les provisions que s’haguessin efectuat.
Article 19.- FIANCES
La contracta, en el termini establert al plec de clàusules administratives, haurà de dipositar com a
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, el
5% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de
concurs, IVA exclós.
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de les obres de la data de començament
dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres
compreses en el present Plec de Condicions.
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una
multa de quantitat a fixar pel Director.
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per
part de la Direcció d’Obra.
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà
a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES
Quaranta dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i
dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la
recepció s’ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas
d’incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de les obres
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixantse termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les
dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no
ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, llevat d’especificació distinta.
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o
les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en
l’obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els
usuaris o Entitat encarregada de l’explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import
dels treballs que s’hagin de fer per restablir l’obra a les condicions degudes.
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que
es relacionen amb les obres.
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En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys,
que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per
les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini
de quinze dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està
conforme.
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui,
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada
amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Tarragona, agost de 2.020

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o,
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i
marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.
Execució
Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els
envanets i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta,
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.
1.2
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F.,
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència.
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.3
Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment
combustibles.

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics.
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i
en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcarlos bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà
tot el conjunt simultàniament.
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents
de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics,
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·larlos, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .

Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats,
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

1 NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals
Execució
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F.
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives.
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani,
garatges, dipòsits o altres utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.
Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar
esfondraments i perill per a les construccions annexes.
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.
Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de
talussos.
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 .
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny.
Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional,
sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a
totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de
terreny.
3 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys
o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.

Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1.
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C,
punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà
la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació,
anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i,
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.
4 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins
a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel 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.
Amidament i abonament
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 present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
1.1 Ceràmica
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist).
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.
Components
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
d’acer galvanitzat.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids,
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires,
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar
sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a
col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire,
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques.
Fases d’execució
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades
amb maons calats de la mateixa modulació.
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del

senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons
han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus,
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta
s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de
realitzar sense que les peces rebin cops.
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².
1.2 Mamposteria
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter.
Components
Pedra i morter.
Execució
Condicions prèvies
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una
temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta.
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang.
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 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 brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
2 ESTRUCTURES DE FUSTA

Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que
s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en
les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat
Estructural. RD 314/2006.
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNEEN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996.
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols.
Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes,
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits,
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes
UNE).
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a
productes protectors de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió,
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui

previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona
passada.
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó.
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no
han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està
galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop
col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de
corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides,
tornilleria i accessoris.
ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T..
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i
accessoris necessaris.
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials
auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó,
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa

ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una
dimensió de com a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules.
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un
sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització,
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui,
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1.
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats;
alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar
tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort
rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la
utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres
quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de
regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada,
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions
d’origen tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos.
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzarse sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema

de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant,
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula
aportarà l’aïllant tèrmic necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici.
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes,
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs,
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de
l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per
evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés,
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada.
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim,
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers,
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament

m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el
bon funcionament d’aquests.
SUBSISTEMA FAÇANES
1 OBERTURES
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i
connexió.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització.
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb
perfils conformats de neoprè.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Fusteries exteriors
1.1.1 Fusteries de vidre
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i col·locades amb fixacions
metàl·liques.
Components
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència a l’empenta de xoc
mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color uniforme, i no presentaran
deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió. Control i
acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius
i marcatges CEE.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
Fases d’execució
Replanteig.
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
Segellat dels vidres fixos.
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats.
Neteja del conjunt.
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb
la instal·lació: superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm.
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre Les fulles
han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà
de peces i ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les
peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de
cargols.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.
Amidament i abonament
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació. La partida inclou, també, la
col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
1.2

Envidrament

1.2.1 Vidres plans
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels
edificis.

Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:
Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o
solar per mitjà del tractament dels vidres.
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als
esforços d’origen mecànic i tèrmic.
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes
d’òxids metàl·lics.
Components
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids
metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de
capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i
posterior laminació de la massa de vidre en fusió.
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o
elàstiques.
Característiques tècniques mínimes
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes,
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic,
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb
cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar.
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies
del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa
metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de
trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de
temprat, augmentant la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda
persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma).
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que
estigui constituït el bastidor.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes
elastomèriques.
Execució
Condicions prèvies
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de
col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a
l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva
col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format
per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior.
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura
posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
Fases d’execució
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta,
ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual
de la fulla de vidre.
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la
francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una
distància dels cantons del volum igual a L/1.
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10
de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples

de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ±
0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm
(toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral
són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a
60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques,
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla:
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions.
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior.
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm2; i en
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2.
Control i acceptació
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.
Amidament i abonament
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i
neteja final.
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les
soleres alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físicomecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les
tradicionalment usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit,
etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes.
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura
ambient entre 5°C i 40°C.
Fases d’execució

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de
retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció
cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els
junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la
seva formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es
deixarà a l’espera de l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm
o +1,50 cm respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m²,
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor,
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars,
pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica,
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm.
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
1.2 Granulars o pulverulents i pastosos

Components

Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte
en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes
elastomèriques, formigons cel·lulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals,
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit
al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.
S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

2.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona,
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs
que calguin per a la seva completa finalització.
2.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes.

Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).

Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha
de col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les

vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la
identificació del material.

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques,
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa.
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o
anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i
Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.

Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. 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'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm.
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com
a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
Toleràncies d’execucó. 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
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter.
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.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 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.
2 ESTUCATS I ESGRAFIATS
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un
arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs
que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant
aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques
i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats.
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de
diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats.
Components
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica.
Execució
Condicions prèvies
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una
textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una
superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat
pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de
l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de
resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura
ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:
temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els
treballs fets 24 h abans refer les parts afectades.

Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la
superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni
eflorescències.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície a revestir.
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre
materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials.
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció
baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar
sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han
d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final.
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos,
taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i
eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les
eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del
sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de
colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en
calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro
en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les
capes.
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra
de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa
d'emprimació acrílica.
Amidament i abonament
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
aquests paraments.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Posta a terra
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció
catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg.
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del

circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior
del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra

Tarragona, agost del 2.020

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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QUADRE DE PREUS 1

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

1

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una
compactació del 95% del PM

2

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de
barrots
separats
10
cm,
amb
esmalt
sintètic,
amb
dues
capes
d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

3

4

5

6

m2 Finestra: Reixa de perfils d'acer.
Bastiment tub rectangular 40x40 mm acer
S275 JR. Brèndoles rodó massís 12 mm acer S
275 JR. Travessers amb pletina 30x6 mm
d'acer S 275 JR.
Porta: Reixa de perfils d'acer. Bastiment
tub rectangular 40x40 mm acer S275 JR.
Brèndoles rodó massís 12 mm acer S 275 JR.
Travessers amb pletina 30x6 mm d'acer S 275
JR. Pany embutit de seguretat. Bastiment de
base de tub rectangular 40x40 mm acer S235
JRH.
m3 Excavació per a rebaix en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics i/o
manuals i càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor.
m2 Paviment de formigó amb additiu, per a
paviment continu, de 10 cm, de gruix, amb
fibres sintètiques, escampat des de camió,
reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant
u
Partida
de
abono
Íntegro
por
la
aplicación en obra de todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las
normas de Estudio Básico y el Plan de
Seguridad y Salud en la obra, todo según el
real decreto 1672/1997 de 24 de octubre de
1.997.
Será obligatoria la contratación de una
empresa
externa,
acreditada,
para
la
ejecución material de las medidas de
seguridad en la obra.

2855-PRESSUPOST-V0

En lletra
(Euros)
1,13 U EURO AMB TRETZE CÈNTIMS

19,21 DINOU EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

91,09 NORANTA-U EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

3,37 TRES EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

17,02 DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS

160,00 CENT

SEIXANTA EUROS

Pàgina 1

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

7

8

En lletra
(Euros)

u Partida de abono íntegro por la ejecución
en obra de todos los ensayos de Control de
Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y
las que estime la O.C.T. todo según el real
decreto 1672/1997 de 24 de octubre de
1.997.
Sera obligatoria la contratación de una
empresa
externa,
acreditada,
para
la
ejecución los ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales
Decretos,
Órdenes,
Resoluciones
y
Sentencias de aplicación a nivel Estatal,
así
como
las
establecidas
a
nivel
Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la
Obra:
- Todos los controles en la recepción de
productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución
de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra
acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos
todos los desplazamientos y jornadas de
equipos y personal a la obra y al lugar de
control, tales como plantas exteriores de
fabricación de productos.
También quedan incluidas todas las ayudas
que requiera la entidad que realiza en
Control.
En caso de que se deban realizar ensayos
destructivos (probetas testigo....) queda
incluida la reparación con los productos
adecuados.

160,00 CENT

u
Partida
de
abono
Íntegro
por
la
aplicación en obra de todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las
normas de Estudio Básico y el Plan de
Seguridad y Salud en la obra, todo según el
real decreto 1672/1997 de 24 de octubre de
1.997.
Será obligatoria la contratación de una
empresa
externa,
acreditada,
para
la
ejecución material de las medidas de
seguridad en la obra.

320,00 TRES-CENTS VINT EUROS

2855-PRESSUPOST-V0

SEIXANTA EUROS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

9

u Partida de abono íntegro por la ejecución
en obra de todos los ensayos de Control de
Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y
las que estime la O.C.T. todo según el real
decreto 1672/1997 de 24 de octubre de
1.997.
Sera obligatoria la contratación de una
empresa
externa,
acreditada,
para
la
ejecución los ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales
Decretos,
Órdenes,
Resoluciones
y
Sentencias de aplicación a nivel Estatal,
así
como
las
establecidas
a
nivel
Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la
Obra:
- Todos los controles en la recepción de
productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución
de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra
acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos
todos los desplazamientos y jornadas de
equipos y personal a la obra y al lugar de
control, tales como plantas exteriores de
fabricación de productos.
También quedan incluidas todas las ayudas
que requiera la entidad que realiza en
Control.
En caso de que se deban realizar ensayos
destructivos (probetas testigo....) queda
incluida la reparación con los productos
adecuados.

10

En lletra
(Euros)

m2 Entramat coberta amb bigues fusta
interdistància i secció igual a l'existent,
amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)
col·locada en obra encastada en forats en
mur de maçoneria + solera canyís i/o morter
de calç hidràulica i/o tauler hidròfug de
22 mm + impermeabilització làmina tyvec i
formació de cornises ceràmiques iguals a
les existents. Inclós mitjans auxiliars i
d'elevació.

320,00 TRES-CENTS VINT EUROS

110,64 CENT DEU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

11

u Enderroc tapiat existent i reconstrucció
fàbrica paredat pedra+calç per a brancals i
llinda

409,00 QUATRE-CENTS NOU EUROS

12

u
Iluminació
interior
amb
projector
d'alumini orientable, equipat amb un mòdul
de 22 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 40 W de potència de
la
llumenera,
amb
font
d'alimentació,
muntat superficialment, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat en
fanal
existent
en
vorera.
Línia
de
distribució
subterrània, amb cable de
coure aïllat, designació RV 0,6/1 KV, per
l’interior de tub de polietilé de doble
capa de ?90 mm

380,00 TRES-CENTS VUITANTA EUROS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

13

14

15

16

u Columna 6 m i luminària Àgil de 70 W LED.
Subministre i col·locació de columna tipus
Àgil de Novatilu o equivalent d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçada, de 3 mm de
gruix, amb porta de registre i tanca de
seguretat, inclosa fonamentació de 60x60x80
cm de formigó HA-25 amb perns i pletines
d'ancoratge, placa de borns, fusibles i
material
auxiliar,
cable
elèctric
per
alimentació a lluminària de 3x2,5 mm2 i
pintat
de
la
mateixa
amb
una
ma
d'imprimació per galvanitzat i dues mans de
pintura per exterior gris "Oxiron" i
numeració de la mateixa segons indicacions
municipals
amb
lluminària
de
fundició
injectada d'alumini, tipus Agil XL de
Novatilu
o
equivalent,
amb
reflector
d'alumini anoditzat i tancament pla de
material acrícilic, accés al equip i a la
làmpada per la part superior, grau de
protecció grup óptic IP-66 i resistència a
l'impacte IK10, Flux hemisferi superior <
1% amb làmpada LED de 70 W, inclòs driver
de
control
incoporart
en
ubicació
independent del mòdul led, compatible amb
sistema de telegestió Dali municipal amb
alimentació a mòduls led a intensitat
variable amb capacitat de regulació del
0-100% del flux lumínic, queden inclosos
els treballs de muntatge i incorporació a
lluminària del sistema de telecontrol via
radio d'Helioslumen o equivalent
amb la
corresponent
certificació
de
tota
la
lluminària. La garantia de la lluminària
instal·lada serà de 10 anys.
m Protecció del coronament dels murs:
Neteja de coronament de parament de pedra
amb mitjans manuals i aigua sense pressió.
Neteja de parament de restes orgàniques,
microorganismes,
fongs
i
algues,
amb
producte líquid fungicida-alguicida a base
d'hipoclorit
sòdic,
emulsionants
i
additius, en dissolució 1:1 en aigua,
aplicat amb equip polvoritzador de motxilla
i neteja amb mitjans manuals. Eliminació i
arrencada d'arrels de plantes sobre els
junts dels paraments, amb mitjans manuals,
prèvia aplicació d'injeccións d'amoníac.
Retirada de morters disgregats. Reposició
puntual de volums amb pedra de maçoneria de
recuperació agafada amb morter de calç.
Aplicació de capa de formigó de calç
hidràulica amb capa final lliscada per
evitar l'entrada d'humitats a l'interior
dels murs. Inclós càrrega mecànica o manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclós
transport a qualsevol distància a gestor de
residus autoritzat i pagament de canon i
taxes.
m2 Regularització i consolidació coronament
dels murs de maçoneria per a rebre nova
coberta
u Partida alçada a justificar
reparació i adequació elements
singulars documentats (menjadora)

2855-PRESSUPOST-V0

En lletra
(Euros)

798,45 SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

46,29 QUARANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

31,88 TRENTA-U EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

per la
constr.
746,00 SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

Pàgina 4

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

17

18

19

20

21

22

23

m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb
compressor i/o mitjans manuals, càrrega
mecànica o manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclós transport a qualsevol
distància a gestor de residus autoritzat i
pagament de canon i taxes.
m2 Enderroc complet de coberta inclinada,
retirada i aplec de teules, amb mitjans
mecànics o manuals i càrrega mecànica o
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.
m2 Neteja, tria i esbrossada del terreny
realitzada amb mitjans mecànics o manuals i
càrrega mecàcnica o manual sobre camió,
sacs o contenidor. Inclós transport al
gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, pagament
de tarifes (taxes, canons i despeses) i
preparació
de
tota
la
documentació
acreditativa del procés de deposició del
residu.
m3 Transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics o manuals, a qualsevol
distància
m3
Deposició
controlada
a
dipòsit
autoritzat
inclòs
el
cànon
sobre
la
deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3 Retirada, càrrega mecàcnia o manual
sobre camió o contenidor, transport a
gestor de runes autoritzat i pagament de
canon i taxes de dintell de fusta existent
i substitució per dintell de fusta de pi
flandes C24 acabat a tall de serra,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada
encastada en forat de façana. Inclós
apuntalament provisional de forat i ajust
geomètric de la façana de maçoneria al nou
dintell.
u Tractament d'esquerdes; Sanejament en
profunditat de l'esquerda, subministrament
i col.locació de grapa d'armadura d'acer
inoxidable
austenític
en
barres
de
diàmetres variables segons volum fissura,
fixada
amb
resina
epoxídica
de
dos
components. Inclou la realització dels
encastos necessàris a maçoneria, injectat
de tota la longitud de la fissura amb
morters de calç de baixa densitat i
tancaments finals. Inclós càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

2855-PRESSUPOST-V0

En lletra
(Euros)

107,85 CENT SET EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

23,38 VINT-I-TRES EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1,78 U EURO AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

5,76 CINC EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

6,33 SIS EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

726,76 SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

20,02 VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

Pàgina 5

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

24

25

26

27

28

29

30

m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica
color palla, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10
m Carener ceràmic de teula àrab, de color
vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter
mixt 1:2:10
m Escopidor de 35 cm d'amplària, amb rajola
ceràmica fina, de color a definir per la
DF, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10
m2 Tancament de vidre lluna incolora
trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla
pivotant, fixacions superior i
inferior
col·locat amb fixacions mecàniques
u Pany mestrejat d'acer inoxidable per a
porta de vidre, col·locat
u Pany mestrejat amb un punt d'enclavament
col·locat sobre fulla batent de barrots
d'acer.
m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm
de gruix, amb 1 butiral transparent, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini. Inclós perfil U d'acer inoxidable
superior e inferior fixat mecànicament a
façana.

31

u
Tractament
obertura;
Reproducció
de
dintell
ceràmic
amb
apuntalament,
desmuntatge peces existents i reproducció
seguint la mateixa tècnica tradicional i
amb rajola i totxos manuals. S'inclou la
reposició de peces disgregades de totxo
dels brancals. Inclós càrrega mecànica o
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

32

m2 Tractament de paraments interiors de
maçoneria: Neteja manual de junts, de
parament de maçoneria, de restes morter i
guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i
raspalls d'arrels i retirada de les restes
amb aire a pressió controlada, reparacions
amb morter de CP o ràpid. Restitució
puntual de volums amb subministrament i
col.locació de pedra de maçoneria agafada
amb morters de calç.
Reposició de juntes
amb morter de calç amarada - arena rentada
- arena de quarç i pigment per tal
d'aconseguir una certa unitat cromàtica
respecte a les juntes existents. S'inclou
la
reposició
puntual
de
volums
amb
reposició de peces de maçoneria agafades
amb morter de calç. Inclós càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de
canon i taxes.

2855-PRESSUPOST-V0

En lletra
(Euros)

45,30 QUARANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS

14,54 CATORZE EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

26,14 VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS

291,12 DOS-CENTS NORANTA-U EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS
145,43 CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

140,98 CENT QUARANTA EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

58,59 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

780,00 SET-CENTS VUITANTA EUROS

22,29 VINT-I-DOS EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

Pàgina 6

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

33

m2 Tractament de paraments exteriors de
maçoneria: Neteja manual de junts, de
parament de maçoneria, de restes morter i
guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i
raspalls d'arrels i retirada de les restes
amb aire a pressió controlada, reparacions
amb morter de CP o ràpid. Restitució
puntual de volums amb subministrament i
col.locació de pedra de maçoneria agafada
amb morters de calç. Aplicació de capa
d'esquerdejat de morter de calç grassa per
a regularització de suport. Aplicació d'una
segona capa de morter de calç reglejat i
una última capa amb color acabat a decidir
per la propietat (raspat a canto paletí remolinat fí - etc.)

34

PA
Partida
alçada
d'imprevistos
justificar en obra per la DF

a

35

PA
Partida
alçada
d'imprevistos
justificar en obra per la DF

a

En lletra
(Euros)

48,60 QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS
1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS
4.500,00 QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS

Tarragona, agost 2020
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos

2855-PRESSUPOST-V0
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QUADRE DE PREUS 2

Quadre de preus nº 2
Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 MASIA 1
1.1

m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i/o mitjans manuals, càrrega mecànica
o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de
residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

3,000 h
2,000 h

17,340
17,860

52,02
35,72

1,000 h

15,650

15,65
1,32
3,14
107,85

1.2

u Tractament d'esquerdes; Sanejament en profunditat de l'esquerda, subministrament i
col.locació de grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres de diàmetres variables
segons volum fissura, fixada amb resina epoxídica de dos components. Inclou la realització
dels encastos necessàris a maçoneria, injectat de tota la longitud de la fissura amb morters
de calç de baixa densitat i tancaments finals. Inclós càrrega mecànica o manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat
i pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Manobre especialista
(Maquinària)
Màquina taladradora
Eq.injec.man.resines
(Materials)
Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,fl…
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer inox.barra corruga. + molibdè,1.4401…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,420
0,001
0,001
0,420

h
h
h
h

19,620
19,620
18,280
17,860

8,24
0,02
0,02
7,50

0,210 h
0,100 h

3,370
1,580

0,71
0,16

2,500 kg
0,002 kg
0,216 kg

0,800
1,220
2,540

2,00
0,00
0,55
0,24
0,58
20,02

1.3

m Protecció del coronament dels murs: Neteja de coronament de parament de pedra amb
mitjans manuals i aigua sense pressió. Neteja de parament de restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit
sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de
motxilla i neteja amb mitjans manuals. Eliminació i arrencada d'arrels de plantes sobre els
junts dels paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació d'injeccións d'amoníac. Retirada
de morters disgregats. Reposició puntual de volums amb pedra de maçoneria de recuperació
agafada amb morter de calç. Aplicació de capa de formigó de calç hidràulica amb capa final
lliscada per evitar l'entrada d'humitats a l'interior dels murs. Inclós càrrega mecànica o
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de
residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
Eq.polvoritz.motx.+bomba manual
(Materials)
Aigua

2855-PRESSUPOST-V0

0,160
0,952
0,961
0,029

h
h
h
h

19,620
19,620
17,340
17,860

3,14
18,68
16,66
0,52

0,020 h
0,112 h

1,780
2,480

0,04
0,28

0,011 m3

1,630

0,02

Pàgina 1

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)
Dissoluc.,NH4,95%
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Fungicida-alguicida a/hipocl.sòdic+emuls.…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,060
0,044
10,982
0,400

l
t
kg
kg

2,960
17,080
0,220
3,230

Total
(Euros)

0,18
0,75
2,42
1,29
0,96
1,35
46,29

1.4

u Tractament obertura; Reproducció de dintell ceràmic amb apuntalament, desmuntatge
peces existents i reproducció seguint la mateixa tècnica tradicional i amb rajola i totxos
manuals. S'inclou la reposició de peces disgregades de totxo dels brancals. Inclós càrrega
mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància
a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
(Mitjans auxiliars)
Dintell ceràmic i brancals man.
3% Costos indirectes

1,000 u

757,282

757,28
22,72
780,00

1.5

m2 Tractament de paraments interiors de maçoneria: Neteja manual de junts, de parament
de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i
retirada de les restes amb aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra de maçoneria
agafada amb morters de calç. Reposició de juntes amb morter de calç amarada - arena
rentada - arena de quarç i pigment per tal d'aconseguir una certa unitat cromàtica respecte a
les juntes existents. S'inclou la reposició puntual de volums amb reposició de peces de
maçoneria agafades amb morter de calç. Inclós càrrega mecànica o manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i
pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
Eq.raig d'aire press.
(Materials)
Aigua
Dissoluc.,NH4,95%
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Colorant en pols p/morter
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200
0,080
0,690
0,022

h
h
h
h

19,620
19,620
17,340
17,860

3,92
1,57
11,96
0,39

0,015 h
0,100 h

1,780
2,780

0,03
0,28

1,630
2,960
17,080
0,220
3,380

0,01
0,22
0,56
1,84
0,37
0,49
0,65

0,009
0,075
0,033
8,360
0,110

m3
l
t
kg
kg

22,29
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

1.6

Total
(Euros)

m2 Tractament de paraments exteriors de maçoneria: Neteja manual de junts, de parament
de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i
retirada de les restes amb aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra de maçoneria
agafada amb morters de calç. Aplicació de capa d'esquerdejat de morter de calç grassa per a
regularització de suport. Aplicació d'una segona capa de morter de calç reglejat i una última
capa amb color acabat a decidir per la propietat (raspat a canto paletí - remolinat fí - etc.)
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Dissoluc.,NH4,95%
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200
1,070
0,920
0,040

h
h
h
h

19,620
19,620
17,340
17,860

3,92
20,99
15,95
0,71

0,027 h

1,780

0,05

1,630
2,960
17,080
0,220

0,02
0,22
1,01
3,26
1,05
1,42

0,013
0,075
0,059
14,820

m3
l
t
kg

48,60
1.7

m2 Neteja, tria i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics o manuals i càrrega
mecàcnica o manual sobre camió, sacs o contenidor. Inclós transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, pagament de tarifes (taxes, canons i
despeses) i preparació de tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu.
(Mà d'obra)
Manobre
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,098 h

17,340

1,70
0,03
0,05
1,78

1.8

m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i/o manuals i
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(Maquinària)
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15…
3% Costos indirectes

0,038 h

86,020

3,27
0,10
3,37

1.9

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(Mà d'obra)
Manobre
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,8-10t
3% Costos indirectes

0,016 h

17,340

0,28

0,016 h

51,340

0,82
0,03
1,13

1.10

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics o manuals, a qualsevol distància
(Maquinària)
Camió transp.7 t
3% Costos indirectes

0,170 h

32,860

5,59
0,17
5,76
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

1.11

Total
(Euros)

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(Materials)
Deposició controlada dipòsit autoritzat i…
3% Costos indirectes

1,000 m3

6,150

6,15
0,18
6,33

1.12

m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant
(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Remolinador mecànic
Regle vibratori
(Materials)
Producte p/tract.desactivant superf.formi…
Form.+addit.,p/pav.continu+fibr.sint.
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,120 h
0,175 h

18,480
17,340

2,22
3,03

0,050 h
0,024 h

4,820
4,430

0,24
0,11

7,144
89,198

1,21
9,63
0,08
0,50

0,170 l
0,108 m3

17,02
1.13

u Iluminació interior amb projector d'alumini orientable, equipat amb un mòdul de 22 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat en fanal existent en vorera. Línia de distribució
subterrània, amb cable de coure aïllat, designació RV 0,6/1 KV, per l’interior de tub de
polietilé de doble capa de ?90 mm
(Mitjans auxiliars)
Iluminació interior amb projector d'alumi…
3% Costos indirectes

1,000 u

368,932

368,93
11,07
380,00

1.14

u Partida de abono Íntegro por la aplicación en obra de todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de Estudio Básico y el Plan de Seguridad y Salud en la obra,
todo según el real decreto 1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Será obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para la ejecución
material de las medidas de seguridad en la obra.
(Mitjans auxiliars)
Medidas de Seguridad y Salud en obra
3% Costos indirectes

1,000 u

155,340

155,34
4,66
160,00
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

1.15

Total
(Euros)

u Partida de abono íntegro por la ejecución en obra de todos los ensayos de Control de
Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y las que estime la O.C.T. todo según el real decreto
1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Sera obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para la ejecución los
ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales Decretos, Órdenes, Resoluciones y Sentencias
de aplicación a nivel Estatal, así como las establecidas a nivel Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la Obra:
- Todos los controles en la recepción de productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos todos los desplazamientos y jornadas de equipos
y personal a la obra y al lugar de control, tales como plantas exteriores de fabricación de
productos.
También quedan incluidas todas las ayudas que requiera la entidad que realiza en Control.
En caso de que se deban realizar ensayos destructivos (probetas testigo....) queda incluida la
reparación con los productos adecuados.
(Mitjans auxiliars)
Control de Calidad
3% Costos indirectes

1,000 u

155,340

155,34
4,66
160,00

1.16

PA Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra per la DF
(Mitjans auxiliars)
Partida alçada d'imprevistos a justificar…
3% Costos indirectes

1,000 PA

1.456,311

1.456,31
43,69
1.500,00

2 MASIA 2
2.1

m2 Enderroc complet de coberta inclinada, retirada i aplec de teules, amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a
qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Manobre
(Maquinària)
Camió transp.7 t
(Materials)
Deposició controlada dipòsit autoritzat i…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,610 h

17,340

10,58

0,300 h

32,860

9,86

0,100 t

21,000

2,10
0,16
0,68
23,38

2.2

m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color palla, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,…
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Teula àrab ceràmica manual,color palla,20…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,780 h
0,390 h
0,021 h

19,620
17,340
17,860

15,30
6,76
0,38

0,015 h

1,780

0,03

1,630
17,080
103,300
0,220
0,830

0,01
0,53
0,41
1,76
18,26
0,54
1,32

0,004
0,031
0,004
8,000
22,000

m3
t
t
kg
u

45,30
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

2.3

Total
(Euros)

m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt
1:2:10
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,…
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Teula àrab ceràmica mec.,color vermell,30…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,300 h
0,150 h
0,021 h

19,620
17,340
17,860

5,89
2,60
0,38

0,015 h

1,780

0,03

1,630
17,080
103,300
0,220
0,420

0,01
0,53
0,41
1,76
2,31
0,20
0,42

0,004
0,031
0,004
8,000
5,500

m3
t
t
kg
u

14,54
2.4

m2 Entramat coberta amb bigues fusta interdistància i secció igual a l'existent, amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) col·locada
en obra encastada en forats en mur de maçoneria + solera canyís i/o morter de calç
hidràulica i/o tauler hidròfug de 22 mm + impermeabilització làmina tyvec i formació de
cornises ceràmiques iguals a les existents. Inclós mitjans auxiliars i d'elevació.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Clau acer
Clau acer galv.
Solera tauler hidrofugat 22 mm
Biga de fusta secció i interdistància igu…
Malla FV+PVC,10x10mm,pes>=145g/m2
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,300
0,710
0,355
0,400
0,042

h
h
h
h
h

19,620
19,970
18,430
17,340
17,860

5,89
14,18
6,54
6,94
0,75

0,029 h

1,780

0,05

1,630
17,080
0,220
1,360
1,680
3,610
541,180
3,910

0,01
1,09
3,51
0,14
0,25
3,72
59,53
4,30
0,52
3,22

0,008
0,064
15,960
0,100
0,150
1,030
0,110
1,100

m3
t
kg
kg
kg
m2
m3
m2

110,64
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

2.5

Total
(Euros)

u Tractament d'esquerdes; Sanejament en profunditat de l'esquerda, subministrament i
col.locació de grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres de diàmetres variables
segons volum fissura, fixada amb resina epoxídica de dos components. Inclou la realització
dels encastos necessàris a maçoneria, injectat de tota la longitud de la fissura amb morters
de calç de baixa densitat i tancaments finals. Inclós càrrega mecànica o manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat
i pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Manobre especialista
(Maquinària)
Màquina taladradora
Eq.injec.man.resines
(Materials)
Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,fl…
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer inox.barra corruga. + molibdè,1.4401…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,420
0,001
0,001
0,420

h
h
h
h

19,620
19,620
18,280
17,860

8,24
0,02
0,02
7,50

0,210 h
0,100 h

3,370
1,580

0,71
0,16

2,500 kg
0,002 kg
0,216 kg

0,800
1,220
2,540

2,00
0,00
0,55
0,24
0,58
20,02

2.6

m2 Tractament de paraments interiors de maçoneria: Neteja manual de junts, de parament
de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i
retirada de les restes amb aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra de maçoneria
agafada amb morters de calç. Reposició de juntes amb morter de calç amarada - arena
rentada - arena de quarç i pigment per tal d'aconseguir una certa unitat cromàtica respecte a
les juntes existents. S'inclou la reposició puntual de volums amb reposició de peces de
maçoneria agafades amb morter de calç. Inclós càrrega mecànica o manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i
pagament de canon i taxes.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
Eq.raig d'aire press.
(Materials)
Aigua
Dissoluc.,NH4,95%
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Colorant en pols p/morter
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200
0,080
0,690
0,022

h
h
h
h

19,620
19,620
17,340
17,860

3,92
1,57
11,96
0,39

0,015 h
0,100 h

1,780
2,780

0,03
0,28

1,630
2,960
17,080
0,220
3,380

0,01
0,22
0,56
1,84
0,37
0,49
0,65

0,009
0,075
0,033
8,360
0,110

m3
l
t
kg
kg

22,29
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2.7

Total
(Euros)

m2 Tractament de paraments exteriors de maçoneria: Neteja manual de junts, de parament
de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat, raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i
retirada de les restes amb aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra de maçoneria
agafada amb morters de calç. Aplicació de capa d'esquerdejat de morter de calç grassa per a
regularització de suport. Aplicació d'una segona capa de morter de calç reglejat i una última
capa amb color acabat a decidir per la propietat (raspat a canto paletí - remolinat fí - etc.)
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Dissoluc.,NH4,95%
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200
1,070
0,920
0,040

h
h
h
h

19,620
19,620
17,340
17,860

3,92
20,99
15,95
0,71

0,027 h

1,780

0,05

1,630
2,960
17,080
0,220

0,02
0,22
1,01
3,26
1,05
1,42

0,013
0,075
0,059
14,820

m3
l
t
kg

48,60
2.8

m2 Regularització i consolidació coronament dels murs de maçoneria per a rebre nova
coberta
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
Eq.polvoritz.motx.+bomba manual
(Materials)
Aigua
Dissoluc.,NH4,95%
Sorra p/morters
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Fungicida-alguicida a/hipocl.sòdic+emuls.…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200
0,459
0,771
0,014

h
h
h
h

19,620
19,620
17,340
17,860

3,92
9,01
13,37
0,25

0,010 h
0,140 h

1,780
2,480

0,02
0,35

1,630
2,960
17,080
0,220
3,230

0,01
0,22
0,36
1,17
1,62
0,65
0,93

0,009
0,075
0,021
5,297
0,500

m3
l
t
kg
kg

31,88
2.9

u Enderroc tapiat existent i reconstrucció fàbrica paredat pedra+calç per a brancals i llinda
(Mitjans auxiliars)
Enderroc tapiat existent i reconstrucció …
3% Costos indirectes

1,000 u

397,087

397,09
11,91
409,00

2.10

m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclós perfil
U d'acer inoxidable superior e inferior fixat mecànicament a façana.
(Mà d'obra)
Oficial 1a vidrier
(Materials)
Vidre lam.seg. ,4+4mm,1 butiral transpare…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,500 h

23,810

11,91

1,000 m2

44,790

44,79
0,18
1,71
58,59
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Designació
Parcial
(Euros)

2.11

Total
(Euros)

m3 Retirada, càrrega mecàcnia o manual sobre camió o contenidor, transport a gestor de
runes autoritzat i pagament de canon i taxes de dintell de fusta existent i substitució per dintell
de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada encastada
en forat de façana. Inclós apuntalament provisional de forat i ajust geomètric de la façana de
maçoneria al nou dintell.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
(Materials)
Bigueta fusta pi flandes C24 tall serra,7…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

5,400 h
2,700 h
1,000 m3

19,620
17,340

105,95
46,82

550,530

550,53
2,29
21,17
726,76

2.12

m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla pivotant,
fixacions superior i inferior col·locat amb fixacions mecàniques
(Mà d'obra)
Oficial 1a vidrier
Ajudant vidrier
(Materials)
Tancament vidre lluna incol.tremp.g=10mm,…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

1,000 h
1,000 h
1,000 m2

23,810
21,570

23,81
21,57

236,130

236,13
1,13
8,48
291,12

2.13

u Pany mestrejat d'acer inoxidable per a porta de vidre, col·locat
(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
(Materials)
Pany porta vidre
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,300 h
0,070 h

20,280
18,280

6,08
1,28

1,000 u

133,720

133,72
0,11
4,24
145,43

2.14

u Partida alçada a justificar per la reparació i adequació elements constr. singulars
documentats (menjadora)
(Mitjans auxiliars)
Reparació i adequació elements constr. si…
3% Costos indirectes

1,000 u

724,272

724,27
21,73
746,00

2.15

m Escopidor de 35 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color a definir per la DF, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,…
Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs
Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràm…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,450 h
0,300 h
0,005 h

19,620
17,340
17,860

8,83
5,20
0,09

0,004 h

1,780

0,01

1,630
17,080
103,300
0,220
0,740

0,00
0,14
0,10
0,44
10,36
0,21
0,76

0,001
0,008
0,001
2,000
14,000

m3
t
t
kg
u

26,14
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2.16

Total
(Euros)

m2 Finestra: Reixa de perfils d'acer. Bastiment tub rectangular 40x40 mm acer S275 JR.
Brèndoles rodó massís 12 mm acer S 275 JR. Travessers amb pletina 30x6 mm d'acer S 275
JR.
Porta: Reixa de perfils d'acer. Bastiment tub rectangular 40x40 mm acer S275 JR. Brèndoles
rodó massís 12 mm acer S 275 JR. Travessers amb pletina 30x6 mm d'acer S 275 JR. Pany
embutit de seguretat. Bastiment de base de tub rectangular 40x40 mm acer S235 JRH.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,…
Reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,300 h
0,400 h
0,005 h

19,620
17,340
17,860

5,89
6,94
0,09

0,004 h

1,780

0,01

1,630
17,080
103,300
75,000

0,00
0,14
0,21
75,00
0,16
2,65

0,001
0,008
0,002
1,000

m3
t
t
m2

91,09
2.17

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
(Materials)
Esmalt sint.
Imprimació antioxidant
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,570 h
0,055 h

19,620
18,280

11,18
1,01

0,275 kg
0,224 kg

12,970
12,110

3,57
2,71
0,18
0,56
19,21

2.18

u Pany mestrejat amb un punt d'enclavament col·locat sobre fulla batent de barrots d'acer.
(Mà d'obra)
Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
(Materials)
Pany mestrejat amb un punt d'enclavament
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,500 h
0,500 h

19,970
18,430

9,99
9,22

1,000 u

117,370

117,37
0,29
4,11
140,98

2.19

m2 Neteja, tria i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics o manuals i càrrega
mecàcnica o manual sobre camió, sacs o contenidor. Inclós transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, pagament de tarifes (taxes, canons i
despeses) i preparació de tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu.
(Mà d'obra)
Manobre
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,098 h

17,340

1,70
0,03
0,05
1,78

2.20

m3 Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i/o manuals i
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(Maquinària)
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15…
3% Costos indirectes

0,038 h

86,020

3,27
0,10
3,37
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2.21

Total
(Euros)

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(Mà d'obra)
Manobre
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,8-10t
3% Costos indirectes

0,016 h

17,340

0,28

0,016 h

51,340

0,82
0,03
1,13

2.22

m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant
(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Remolinador mecànic
Regle vibratori
(Materials)
Producte p/tract.desactivant superf.formi…
Form.+addit.,p/pav.continu+fibr.sint.
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,120 h
0,175 h

18,480
17,340

2,22
3,03

0,050 h
0,024 h

4,820
4,430

0,24
0,11

7,144
89,198

1,21
9,63
0,08
0,50

0,170 l
0,108 m3

17,02
2.23

u Iluminació interior amb projector d'alumini orientable, equipat amb un mòdul de 22 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat en fanal existent en vorera. Línia de distribució
subterrània, amb cable de coure aïllat, designació RV 0,6/1 KV, per l’interior de tub de
polietilé de doble capa de ?90 mm
(Mitjans auxiliars)
Iluminació interior amb projector d'alumi…
3% Costos indirectes

1,000 u

368,932

368,93
11,07
380,00

2.24

u Columna 6 m i luminària Àgil de 70 W LED. Subministre i col·locació de columna tipus Àgil
de Novatilu o equivalent d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada, de 3 mm de gruix, amb porta de
registre i tanca de seguretat, inclosa fonamentació de 60x60x80 cm de formigó HA-25 amb
perns i pletines d'ancoratge, placa de borns, fusibles i material auxiliar, cable elèctric per
alimentació a lluminària de 3x2,5 mm2 i pintat de la mateixa amb una ma d'imprimació per
galvanitzat i dues mans de pintura per exterior gris "Oxiron" i numeració de la mateixa segons
indicacions municipals amb lluminària de fundició injectada d'alumini, tipus Agil XL de
Novatilu o equivalent, amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material acrícilic,
accés al equip i a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup óptic IP-66 i
resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1% amb làmpada LED de 70 W, inclòs
driver de control incoporart en ubicació independent del mòdul led, compatible amb sistema
de telegestió Dali municipal amb alimentació a mòduls led a intensitat variable amb capacitat
de regulació del 0-100% del flux lumínic, queden inclosos els treballs de muntatge i
incorporació a lluminària del sistema de telecontrol via radio d'Helioslumen o equivalent amb
la corresponent certificació de tota la lluminària. La garantia de la lluminària instal·lada serà
de 10 anys.
(Mitjans auxiliars)
Columna 6 m i luminària Àgil de 70 W LED.
3% Costos indirectes

1,000 u

775,194

775,19
23,26
798,45
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2.25

Total
(Euros)

u Partida de abono Íntegro por la aplicación en obra de todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de Estudio Básico y el Plan de Seguridad y Salud en la obra,
todo según el real decreto 1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Será obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para la ejecución
material de las medidas de seguridad en la obra.
(Mitjans auxiliars)
Medidas de Seguridad y Salud en obra
3% Costos indirectes

1,000 u

310,680

310,68
9,32
320,00

2.26

u Partida de abono íntegro por la ejecución en obra de todos los ensayos de Control de
Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y las que estime la O.C.T. todo según el real decreto
1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Sera obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para la ejecución los
ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales Decretos, Órdenes, Resoluciones y Sentencias
de aplicación a nivel Estatal, así como las establecidas a nivel Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la Obra:
- Todos los controles en la recepción de productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos todos los desplazamientos y jornadas de equipos
y personal a la obra y al lugar de control, tales como plantas exteriores de fabricación de
productos.
También quedan incluidas todas las ayudas que requiera la entidad que realiza en Control.
En caso de que se deban realizar ensayos destructivos (probetas testigo....) queda incluida la
reparación con los productos adecuados.
(Mitjans auxiliars)
Control de Calidad
3% Costos indirectes

1,000 u

310,680

310,68
9,32
320,00

2.27

PA Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra per la DF
(Mitjans auxiliars)
Partida alçada d'imprevistos a justificar…
3% Costos indirectes

1,000 PA

4.368,932

4.368,93
131,07
4.500,00

Tarragona, agost 2020
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos
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Codi

U

Denominació

1.1 K2148212

m3

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i/o mitjans manuals, càrrega
mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a
qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i
taxes.

Uts.

1.2 K4GR14F2

Llargada
Amplada
Alçada
27,250
0,400
Total m3 ............:
u

Uts.
3

1.3 K0PROT01

Uts.

Uts.
1

Llargada

m2

Uts.

1.175,57

Subtotal
33,000
33,000

20,02

660,66

Subtotal
13,600
13,600

46,29

629,54

Tractament obertura; Reproducció de dintell ceràmic amb apuntalament,
desmuntatge peces existents i reproducció seguint la mateixa tècnica
tradicional i amb rajola i totxos manuals. S'inclou la reposició de peces
disgregades de totxo dels brancals. Inclós càrrega mecànica o manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a
gestor de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
Amplada

Alçada

Total u ............:
1.5 KPROT02

107,85

Total

Protecció del coronament dels murs: Neteja de coronament de parament de
pedra amb mitjans manuals i aigua sense pressió. Neteja de parament de
restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius,
en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i
neteja amb mitjans manuals. Eliminació i arrencada d'arrels de plantes
sobre els junts dels paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació
d'injeccións d'amoníac. Retirada de morters disgregats. Reposició puntual
de volums amb pedra de maçoneria de recuperació agafada amb morter de
calç. Aplicació de capa de formigó de calç hidràulica amb capa final
lliscada per evitar l'entrada d'humitats a l'interior dels murs. Inclós
càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós
transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i pagament
de canon i taxes.
Llargada
Amplada
Alçada
13,600
Total m ............:

u

Subtotal
10,900
10,900

Preu

Tractament d'esquerdes; Sanejament en profunditat de l'esquerda,
subministrament i col.locació de grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres de diàmetres variables segons volum fissura, fixada
amb resina epoxídica de dos components. Inclou la realització dels
encastos necessàris a maçoneria, injectat de tota la longitud de la
fissura amb morters de calç de baixa densitat i tancaments finals. Inclós
càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós
transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i pagament
de canon i taxes.
Llargada
Amplada
Alçada
11,000
Total u ............:

m

1.4 KDINT01

Amidament

Subtotal
1,000
1,000

780,00

780,00

Tractament de paraments interiors de maçoneria: Neteja manual de junts,
de parament de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat,
raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i retirada de les restes amb
aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra
de maçoneria agafada amb morters de calç. Reposició de juntes amb morter
de calç amarada - arena rentada - arena de quarç i pigment per tal
d'aconseguir una certa unitat cromàtica respecte a les juntes existents.
S'inclou la reposició puntual de volums amb reposició de peces de
maçoneria agafades amb morter de calç. Inclós càrrega mecànica o manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància
a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
Llargada
Amplada
Alçada
42,050
Total m2 ............:

Subtotal
42,050
42,050

22,29

937,29

2855-PRESSUPOST-V0
Pressupost parcial nº 1 MASIA 1
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Codi

U

Denominació

1.6 KPROT03

m2

Tractament de paraments exteriors de maçoneria: Neteja manual de junts,
de parament de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat,
raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i retirada de les restes amb
aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra
de maçoneria agafada amb morters de calç. Aplicació de capa d'esquerdejat
de morter de calç grassa per a regularització de suport. Aplicació d'una
segona capa de morter de calç reglejat i una última capa amb color acabat
a decidir per la propietat (raspat a canto paletí - remolinat fí - etc.)

Uts.

1.7 K2211111

Llargada
Amplada
Alçada
42,050
Total m2 ............:
m2

Uts.

1.8 F2213422

Uts.

Uts.

1.10 K2R35037

Uts.

1.11 K2RA7LP1

Uts.

1.12 F9G8CDAS

Uts.

1.13 K0ILI001

Uts.
1

60,73

Subtotal
3,412
3,412

3,37

11,50

Subtotal
34,120
34,120

1,13

38,56

Subtotal
3,412
3,412

5,76

19,65

Subtotal
3,412
3,412

6,33

21,60

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm, de
gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat
superficial amb tractament desactivant
Llargada
Amplada
Alçada
34,120
Total m2 ............:

u

1,78

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Llargada
Amplada
Alçada
34,120
0,100
Total m3 ............:

m2

Subtotal
34,120
34,120

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics o manuals, a
qualsevol distància
Llargada
Amplada
Alçada
34,120
0,100
Total m3 ............:

m3

2.043,63

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
Llargada
Amplada
Alçada
34,120
Total m2 ............:

m3

48,60

Total

Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics i/o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.
Llargada
Amplada
Alçada
34,120
0,100
Total m3 ............:

m2

Subtotal
42,050
42,050

Preu

Neteja, tria i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega mecàcnica o manual sobre camió, sacs o contenidor.
Inclós transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, pagament de tarifes (taxes, canons i despeses) i
preparació de tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu.
Llargada
Amplada
Alçada
34,120
Total m2 ............:

m3

1.9 E225R00F

Amidament

Subtotal
34,120
34,120

17,02

580,72

Iluminació interior amb projector d'alumini orientable, equipat amb un
mòdul de 22 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
40 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat en fanal existent en vorera. Línia
de distribució subterrània, amb cable de coure aïllat, designació RV
0,6/1 KV, per l’interior de tub de polietilé de doble capa de ?90 mm
Llargada

Amplada

Alçada

Total u ............:

Subtotal
1,000
1,000

380,00

380,00

2855-PRESSUPOST-V0
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Codi

U

Denominació

1.14 H0000001

u

Partida de abono Íntegro por la aplicación en obra de todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de Estudio Básico y el Plan
de Seguridad y Salud en la obra, todo según el real decreto 1672/1997 de
24 de octubre de 1.997.
Será obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para
la ejecución material de las medidas de seguridad en la obra.

Uts.
1

Llargada

Amplada

Amidament

Alçada

Total u ............:
1.15 H0000002

u

Subtotal
1,000
1,000

Preu

160,00

Total

160,00

Partida de abono íntegro por la ejecución en obra de todos los ensayos de
Control de Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y las que estime la
O.C.T. todo según el real decreto 1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Sera obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para
la ejecución los ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales Decretos, Órdenes,
Resoluciones y Sentencias de aplicación a nivel Estatal, así como las
establecidas a nivel Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la Obra:
- Todos los controles en la recepción de productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos todos los desplazamientos y
jornadas de equipos y personal a la obra y al lugar de control, tales
como plantas exteriores de fabricación de productos.
También quedan incluidas todas las ayudas que requiera la entidad que
realiza en Control.
En caso de que se deban realizar ensayos destructivos (probetas
testigo....) queda incluida la reparación con los productos adecuados.

Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

Total u ............:
1.16 PAX001

PA
Uts.
1

Subtotal
1,000
1,000

160,00

160,00

Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra per la DF
Llargada

Amplada

Alçada

Total PA ............:

Subtotal
1,000
1,000

1.500,00

1.500,00

2855-PRESSUPOST-V0
Pressupost parcial nº 2 MASIA 2
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Codi

U

Denominació

2.1 K2151110

m2

Enderroc complet de coberta inclinada, retirada i aplec de teules, amb
mitjans mecànics o manuals i càrrega mecànica o manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància a gestor de
residus autoritzat i pagament de canon i taxes.

Uts.

2.2 K522A2LK

Llargada
Amplada
Alçada
16,000
Total m2 ............:
m2

Uts.

2.3 K5ZA2752
Uts.

2.4 K0COB001

Uts.

2.5 K4GR14F2

Uts.
3

2.6 KPROT02

Uts.

Subtotal
42,000
42,000

45,30

1.902,60

Subtotal
4,500
4,500

14,54

65,43

Subtotal
42,000
42,000

110,64

4.646,88

Tractament d'esquerdes; Sanejament en profunditat de l'esquerda,
subministrament i col.locació de grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres de diàmetres variables segons volum fissura, fixada
amb resina epoxídica de dos components. Inclou la realització dels
encastos necessàris a maçoneria, injectat de tota la longitud de la
fissura amb morters de calç de baixa densitat i tancaments finals. Inclós
càrrega mecànica o manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós
transport a qualsevol distància a gestor de residus autoritzat i pagament
de canon i taxes.
Llargada
Amplada
Alçada
12,000
Total u ............:

m2

374,08

Entramat coberta amb bigues fusta interdistància i secció igual a
l'existent, amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP1 (UNE-EN 351-1) col·locada en obra encastada en forats en
mur de maçoneria + solera canyís i/o morter de calç hidràulica i/o tauler
hidròfug de 22 mm + impermeabilització làmina tyvec i formació de
cornises ceràmiques iguals a les existents. Inclós mitjans auxiliars i
d'elevació.
Llargada
Amplada
Alçada
42,000
Total m2 ............:

u

23,38

Total

Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat
amb morter mixt 1:2:10
Llargada
Amplada
Alçada
4,500
Total m ............:

m2

Subtotal
16,000
16,000

Preu

Teulada de teula àrab manual de ceràmica color palla, de 20 peces/m2, com
a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Llargada
Amplada
Alçada
42,000
Total m2 ............:

m

Amidament

Subtotal
36,000
36,000

20,02

720,72

Tractament de paraments interiors de maçoneria: Neteja manual de junts,
de parament de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat,
raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i retirada de les restes amb
aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra
de maçoneria agafada amb morters de calç. Reposició de juntes amb morter
de calç amarada - arena rentada - arena de quarç i pigment per tal
d'aconseguir una certa unitat cromàtica respecte a les juntes existents.
S'inclou la reposició puntual de volums amb reposició de peces de
maçoneria agafades amb morter de calç. Inclós càrrega mecànica o manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclós transport a qualsevol distància
a gestor de residus autoritzat i pagament de canon i taxes.
Llargada
Amplada
Alçada
57,000
Total m2 ............:

Subtotal
57,000
57,000

22,29

1.270,53
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Codi

U

Denominació

2.7 KPROT03

m2

Tractament de paraments exteriors de maçoneria: Neteja manual de junts,
de parament de maçoneria, de restes morter i guix en mal estat,
raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i retirada de les restes amb
aire a pressió controlada, reparacions amb morter de CP o ràpid.
Restitució puntual de volums amb subministrament i col.locació de pedra
de maçoneria agafada amb morters de calç. Aplicació de capa d'esquerdejat
de morter de calç grassa per a regularització de suport. Aplicació d'una
segona capa de morter de calç reglejat i una última capa amb color acabat
a decidir per la propietat (raspat a canto paletí - remolinat fí - etc.)

Uts.

2.8 K0PROT05

Llargada
Amplada
Alçada
57,000
Total m2 ............:
m2

Uts.

2.9 K0END01

Amidament

Uts.
1

Llargada

m2

Uts.

2.11 K435F254

Amplada

Alçada

Uts.

2.12 KAM11AA5

Uts.

2.13 KAMW2002

Amplada
Alçada
0,800
1,800
Total m2 ............:

u

u
Uts.
1

Amplada

Alçada

Llargada

m
Uts.

409,00

409,00

Subtotal
1,000
1,000

58,59

58,59

Subtotal
0,144
0,144

726,76

104,65

Subtotal
1,440
1,440

291,12

419,21

Subtotal
1,000
1,000

145,43

145,43

Partida alçada a justificar per la reparació i adequació elements constr.
singulars documentats (menjadora)
Amplada

Alçada

Total u ............:
2.15 K8K1B14K

Subtotal
1,000
1,000

Pany mestrejat d'acer inoxidable per a porta de vidre, col·locat
Llargada

Total u ............:
2.14 K1REP01

860,76

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una
fulla pivotant, fixacions superior i inferior col·locat amb fixacions
mecàniques
Llargada

Uts.
1

31,88

Retirada, càrrega mecàcnia o manual sobre camió o contenidor, transport a
gestor de runes autoritzat i pagament de canon i taxes de dintell de
fusta existent i substitució per dintell de fusta de pi flandes C24
acabat a tall de serra, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1),
col·locada encastada en forat de façana. Inclós apuntalament provisional
de forat i ajust geomètric de la façana de maçoneria al nou dintell.
Llargada
Amplada
Alçada
1,200
0,400
0,300
Total m3 ............:

m2

Subtotal
27,000
27,000

Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclós perfil U d'acer inoxidable
superior e inferior fixat mecànicament a façana.
Llargada
Amplada
Alçada
1,000
1,000
Total m2 ............:

m3

2.770,20

Enderroc tapiat existent i reconstrucció fàbrica paredat pedra+calç per a
brancals i llinda

Total u ............:
2.10 KC151B01

48,60

Total

Regularització i consolidació coronament dels murs de maçoneria per a
rebre nova coberta
Llargada
Amplada
Alçada
27,000
Total m2 ............:

u

Subtotal
57,000
57,000

Preu

Subtotal
1,000
1,000

746,00

746,00

Escopidor de 35 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color a
definir per la DF, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Llargada
Amplada
Alçada
1,100
Total m ............:

Subtotal
1,100
1,100

26,14

28,75
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U

Denominació

2.16 EB32U050

m2

Finestra: Reixa de perfils d'acer. Bastiment tub rectangular 40x40 mm
acer S275 JR. Brèndoles rodó massís 12 mm acer S 275 JR. Travessers amb
pletina 30x6 mm d'acer S 275 JR.
Porta: Reixa de perfils d'acer. Bastiment tub rectangular 40x40 mm acer
S275 JR. Brèndoles rodó massís 12 mm acer S 275 JR. Travessers amb
pletina 30x6 mm d'acer S 275 JR. Pany embutit de seguretat. Bastiment de
base de tub rectangular 40x40 mm acer S235 JRH.

Uts.

Llargada
Amplada
Alçada
1,000
1,000
0,800
1,800
Total m2 ............:

finestra
porta

2.17 E89B5BJ0

m2
Uts.

porta

u
Uts.
1

Llargada

m2

Uts.

2.20 F2213422

Amplada

Alçada

Uts.

2.21 E225R00F

m2

2.22 F9G8CDAS

Uts.

2.23 K0ILI001

Uts.
1

46,87

Subtotal
1,000
1,000

140,98

140,98

Subtotal
32,100
32,100

1,78

57,14

Subtotal
3,210
3,210

3,37

10,82

Subtotal
32,100
32,100

1,13

36,27

Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm, de
gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat
superficial amb tractament desactivant
Llargada
Amplada
Alçada
32,100
Total m2 ............:

u

19,21

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
Llargada
Amplada
Alçada
32,100
Total m2 ............:

m2

Subtotal
1,000
1,440
2,440

Excavació per a rebaix en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics i/o manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.
Llargada
Amplada
Alçada
32,100
0,100
Total m3 ............:

Uts.

222,26

Neteja, tria i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega mecàcnica o manual sobre camió, sacs o contenidor.
Inclós transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, pagament de tarifes (taxes, canons i despeses) i
preparació de tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu.
Llargada
Amplada
Alçada
32,100
Total m2 ............:

m3

91,09

Total

Pany mestrejat amb un punt d'enclavament col·locat sobre fulla batent de
barrots d'acer.

Total u ............:
2.19 K2211111

Subtotal
1,000
1,440
2,440

Preu

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Llargada
Amplada
Alçada
1,000
1,000
0,800
1,800
Total m2 ............:

finestra
porta

2.18 KAZGU003M

Amidament

Subtotal
32,100
32,100

17,02

546,34

Iluminació interior amb projector d'alumini orientable, equipat amb un
mòdul de 22 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
40 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66.
Inclós connexió a xarxa d'enllumenat en fanal existent en vorera. Línia
de distribució subterrània, amb cable de coure aïllat, designació RV
0,6/1 KV, per l’interior de tub de polietilé de doble capa de ?90 mm
Llargada

Amplada

Alçada

Total u ............:

Subtotal
1,000
1,000

380,00

380,00
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U

Denominació

2.24 K0ILU01

u

Columna 6 m i luminària Àgil de 70 W LED. Subministre i col·locació de
columna tipus Àgil de Novatilu o equivalent d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçada, de 3 mm de gruix, amb porta de registre i tanca de seguretat,
inclosa fonamentació de 60x60x80 cm de formigó HA-25 amb perns i pletines
d'ancoratge, placa de borns, fusibles i material auxiliar, cable elèctric
per alimentació a lluminària de 3x2,5 mm2 i pintat de la mateixa amb una
ma d'imprimació per galvanitzat i dues mans de pintura per exterior gris
"Oxiron" i numeració de la mateixa segons indicacions municipals amb
lluminària de fundició injectada d'alumini, tipus Agil XL de Novatilu o
equivalent, amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material
acrícilic, accés al equip i a la làmpada per la part superior, grau de
protecció grup óptic IP-66 i resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi
superior < 1% amb làmpada LED de 70 W, inclòs driver de control
incoporart en ubicació independent del mòdul led, compatible amb sistema
de telegestió Dali municipal amb alimentació a mòduls led a intensitat
variable amb capacitat de regulació del 0-100% del flux lumínic, queden
inclosos els treballs de muntatge i incorporació a lluminària del sistema
de telecontrol via radio d'Helioslumen o equivalent amb la corresponent
certificació de tota la lluminària. La garantia de la lluminària
instal·lada serà de 10 anys.

Uts.
1

Llargada

Amplada

Amidament

Alçada

Total u ............:
2.25 H0000003

u

Uts.
1

Llargada

u

798,45

Total

798,45

Partida de abono Íntegro por la aplicación en obra de todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de Estudio Básico y el Plan
de Seguridad y Salud en la obra, todo según el real decreto 1672/1997 de
24 de octubre de 1.997.
Será obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para
la ejecución material de las medidas de seguridad en la obra.
Amplada

Alçada

Total u ............:
2.26 H0000004

Subtotal
1,000
1,000

Preu

Subtotal
1,000
1,000

320,00

320,00

Partida de abono íntegro por la ejecución en obra de todos los ensayos de
Control de Calidad para el cumplimiento del C.T.E. y las que estime la
O.C.T. todo según el real decreto 1672/1997 de 24 de octubre de 1.997.
Sera obligatoria la contratación de una empresa externa, acreditada, para
la ejecución los ensayos.
Será obligación asumir los Decretos, Reales Decretos, Órdenes,
Resoluciones y Sentencias de aplicación a nivel Estatal, así como las
establecidas a nivel Autonómico.
Se estipula como Control de Calidad para la Obra:
- Todos los controles en la recepción de productos, equipos y sistemas.
- Todos los ensayos de control de ejecución de obra.
- Todas las pruebas y ensayos de la obra acabada.
En las puebas y ensayos quedan incluidos todos los desplazamientos y
jornadas de equipos y personal a la obra y al lugar de control, tales
como plantas exteriores de fabricación de productos.
También quedan incluidas todas las ayudas que requiera la entidad que
realiza en Control.
En caso de que se deban realizar ensayos destructivos (probetas
testigo....) queda incluida la reparación con los productos adecuados.

Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

Total u ............:
2.27 PAX001b

PA
Uts.
1

Subtotal
1,000
1,000

320,00

320,00

Partida alçada d'imprevistos a justificar en obra per la DF
Llargada

Amplada

Alçada

Total PA ............:

Subtotal
1,000
1,000

4.500,00

4.500,00

Pressupost d'execució material
1. MASIA 1 ........................................
2. MASIA 2 ........................................
Total:

9.159,45
21.901,96
31.061,41

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-U
MIL SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS.
Tarragona, agost 2020
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte: 2855-PRESSUPOST-V0

Capítol

Import

Capítol 1 MASIA 1
Capítol 2 MASIA 2

9.159,45
21.901,96

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

31.061,41
4.037,98
1.863,68

Suma
21% IVA

36.963,07
7.762,24

Pressupost d'execució per contracta

44.725,31

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL
SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS.
Tarragona, agost 2020
Enginyer Industrial

Rafael Cabré Villalobos

