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I .  MEMÒRIA 

 

MG. DADES GENERALS 

 

MG.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte d’aquest projecte és el d’aportar  la informació completa dels detalls i especificacions dels materials, elements, sistemes 

constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat d’acord a la normativa tècnica i urbanística que li afecta, per a obtenir la 

llicència d’obres. Les obres consisteixen en l’adequació d’un local existent del Port Esportiu Roda, concretament del local nº27, 

situat a Plaça del Mediterrani, 43883 - Roda de Berà, amb referència cadastral nº 2886201CF7528N0001FE. 

 

L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses a 

l’objecte del contracte dificultaria des del punt de vista tècnic la seva correcta execució, essent imprescindible coordinar l’execució 

de les diferents prestacions, i per comprendre l’obra una unitat funcional en si mateixa no es considera possible la correcta execució 

si hi ha una pluralitat de contractistes. 

 

 

MG.2 AGENTS 

 

Projecte:       Adequació local nº27 Port Esportiu Roda Berà 

Títol del projecte: Projecte bàsic i d’execució adequació local comercial 

Emplaçament: Plaça del Mediterrani, Port Esportiu Roda, local nº27, 43883 - Roda de Berà 

  

PROMOTOR  

Promotor:       Ajuntament Roda de Berà        CIF: P4313300H 

Adreça: c/ Joan Carles I Nº: 15 

Municipi:  Roda de Berà        Codi Postal: 43883 

Correu electr.:  oac@rodadebera.cat        Telèfon: 977 657 009 

    

TÈCNIC REDACTOR    

Arquitecte tècnic: Albert Canals Galofré         NIF 39.730.109-R 

Col·legiat Nº: 1.316  (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers Edificació de Tarragona) 

Adreça: c/ Baix Ebre       Nº: 16 

Municipi:  El Vendrell         Codi Postal: 43700 

Correu electr.:  albert.canals@apatgn.cat  Telèfon: 667 475 604 

 

 

Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista 

Estudi de gestió de residus de la construcció: Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista 

Pla Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista 

 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD.1 INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

MD.1.1 Antecedents i condicions de partida: 

 

El local a adecuar és el nº27, i està situat dins l’àmbit del Port Esportiu de Roda; segons les dades de la declaració d’obra nova en 

construcció es va construir l’any 2007. Actualment és una edificació formada per una estructura vertical de pilars de formigó armat, i 

una estructura horitzontal formada per forjat reticular de formigó armat, tant en el terra com en el sostre. En la planta inferior hi ha 

l’aparcament del port esportiu. En la part superior hi ha una coberta plana no transitable, acabada amb grava. La trobada de la 

coberta amb la façana s’ha resolt amb un muret de blocs de formigó, d’una alçada d’uns 40cm. 

 

El local objecte d’aquest projecte està situat en el costat nord-est de la planta superior, de l’edificació existent, totalment diàfana, 

formada només per pilars i forjats de formigó, sense tancaments ni acabats interiors. L’Ajuntament de Roda de Berà vol dur a terme 

les obres de condicionament que permetin assolir les condicions d’ús i disposar de les instal·lacions necessàries, per a destinar-ho 

a equipament municipal, possiblement a oficina de turisme.  

mailto:oac@rodadebera.cat
mailto:albert.canals@apatgn.cat
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MD.1.2 Dades de l’emplaçament: 

 

Es tracta d’un edifici diàfan dins del conjunt del Port Esportiu de Roda de Berà. L’estructura és de pilars de formigó armat i forjats 

reticulars, tant superior com inferior.  

 

El local tindrà dos accessos, repartits en les 2 façanes que donen al passeig. L’accés principal serà el que dóna a la façana nord-

est.  

 

PLÀNOLS SITUACIÓ I UBICACIÓ 

 

 Plànol de situació – ubicació local nº27 

 

 

          Foto plànol de l’emplaçament– ubicació local nº27 

 

 

MD.1.3 Normativa urbanística 

 

L'espai en el que s'intervé té la classificació sòl urbà consolidat, i la qualificació de sistema costaner (clau E). La intervenció 

projectada es considera compatible amb la qualificació urbanística, atès que fomenta i complementa l’ús i gaudi de l’espai lliure de 

l’entorn. Ordenances (edificació i especifiques) Municipals de l’Ajuntament de Roda de Berà. L’edifici es troba dins del sector 

transversal PORT ESPORTIU. Ordenança de medi ambient. Ordenances generals d’edificació. 

 

S’atendran especialment les  condicions que  es  puguin  fer  constar en  el  permís d’obra que es sol·licita. Segons  el  planejament  

urbanístic  vigent,  l’edifici  s’ubica  en  trama  urbana  consolidada dins del sector transversal PORT ESPORTIU. 
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MD.1.4 Altres normatives 

 

Es seguiran les condicions de materials i acabats que disposa el Port Esportiu, per tal de dotar d’una uniformitat i estètica al conjunt. 

 

 

MD.1.5 Dades sobre l’edifici i informes realitzats 

 

L’any de construcció de l’edifici, segons les dades de la declaració d’obra nova en construcció, va ser l’any 2007. En principi, s’han 

realitzat tasques de manteniment a la coberta, i les façanes s’han tancat amb una lona perforada per evitar l’accés a l’interior de 

l’immoble. No es disposa d’informació complementària al respecte. 

 

 

 

MD.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

 

MD.2.1 Descripció general de l’edifici 

 

L’edifici on s’ubica el local objecte del projecte d’adecuació, actualment és una edificació diàfana, formada per l’estructura i coberta; 

hi ha una planta inferior destinada a aparcament del Port Esportiu, i en la planta superior, a nivell de passeig, és on s’ubiquen els 

locals comercials. 

 

La tipologia estructural són pilars i forjats reticulars de formigó armat; la coberta és plana no transitable, acabada en grava. L’accés 

principal al local es realitzarà per la façana a passeig; també disposa d’un accés secundari ubicat en la part posterior del local, 

donant a la façana lateral. 

 

MD.2.1.1 Programa de necessitats 

 

El programa de necessitats proposat pel promotor consisteix en definir un equipament que tingui una zona destinada a l’atenció al 

públic, i la resta de local repartit en estances privades, amb un despatx, una sala de reunions, un traster, un office i una cambra 

higiènica. En principi, l’equipament estaria destinat a oficina de turisme. 

 

MD.2.1.2 Ús característic i altres usos previstos 

 

L’ús previst de l’edificació és de local comercial en planta baixa; no es modifica cap paràmetre de l’edifici existent, i compleix la 

legalitat urbanística existent en no proposar nous usos fora d’ordenació. 

 

MD.2.1.3 Relació amb l’entorn 

 

L'edifici es situa dins l’àmbit del Port Esportiu de Roda de Berà. Per a la realització de les obres s’accedirà al recinte privat a través 

dels vials existents. Els vials d’accés tenen una baixa afluència de trànsit de vehicles i una important circulació de persones. 

 

Les obres de reforma i condicionament del local afecten només una part de l’edificació existent, situada en la cantonada nord-est de 

l’immoble. No s’actuarà en la resta d’edificació, a excepció del revestiment i coronament de la barana de coberta, on s’actuarà en la 

totalitat de la façana principal, i es perllongarà l’actuació uns 5 metres en la façana lateral. 

 

Per a la realització de les obres en la façana lateral, i tenint en compte que el nivell de paviment es troba a cota de planta soterrani, ja 

que coincideix amb el vial de l’aparcament, s’ha previst realitzar les intervencions amb maquinària elevadora articulada, degudament 

senyalitzada, i sense tallar completament el pas de l’aparcament. 

 

 

MD.2.2 Descripció de l’actuació 

 

Les obres tenen per objecte l’adequació del local comercial situat a la planta baixa de l’estructura existent, que permetran assolir les 

condicions d’ús i funcionament de l’equipament previst. 

 

Es realitzaran els tancaments perimetrals per a delimitar el local respecte els altres colindants, es col·locaran les fusteries a nivell de 

façana, seguint els requeriments estètics del Port Esportiu, i per l’interior es realitzaran les divisòries (envans de cartró-guix i envans 

de vidre), i les instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat, telecomunicacions, sanejament i climatització. 

 

L’accés al local es realitzarà per la façana al passeig; per a salvar el desnivell (aproximadament de 15cm) es realitzarà una rampa 

adaptada per la part exterior de la façana. 

 

Per a les instal·lacions de ventilació forçada i climatització, es formarà un pas en el sostre del local cap a la coberta existent, per a 

poder extreure les ventilacions forçades de l’office i del bany, i per a poder passar les instal·lacions entre l’equip exterior i l’interior de 

la climatització.  
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MD.2.3 Compliment de normatives  

 

MD.2.3.1 Específiques  

 

Aquest projecte no inclou cap actuació que requereixi la verificació d’altres normatives de caire específic. Es tindran en compte els 

requeriments estètics del Port Esportiu. 

 

MD.2.3.2 De disciplina urbanística i Ordenances municipals 

 

No es varia el volum existent de l’edificació actual. El programa compleix amb la normativa urbanística i les ordenances municipals. 

La intervenció que es planteja és l’adequació del local per a donar l’ús previst com a equipament municipal.  

 

MD.2.3.3 Compliment del CTE 

 

Al tractar-se d’una intervenció consistent en l’adequació d’un local existent, amb una construcció de senzillesa tècnica i d’escassa 

entitat constructiva, no s’aplicaran totalment els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació. Ara bé, es tindran en compte en la majoria de 

les instal·lacions i nivells d’equipament, sempre i quan sigui possible. 

 

Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1a) Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 

Els requisits bàsics de l’edificació de funcionalitat, segons l’article 3.1a) de la LOE, són els següents: el d’utilització, el d’accessibilitat 

i el d’accés als serveis de les telecomunicacions, audiovisuals i d’informació. 

 

 

MD.2.4 Descripció de la geometria  

 

MD.2.4.1 Volums, superfícies útils i construïdes 

 

El local es desenvolupa en una única planta, amb una superfície útil interior de 89,40m
2
, i una superfície construïda de 100m

2
. 

L’altura llliure interior, fins al cel ras, és de 2,85m
2
, i el volum serà d’uns 255m

3
. S’adjunta el quadre de superfícies útils del local 

segons la proposta final de distribució: 

 

 

 

 

 

 

MD.2.4.2 Accessos i evacuació. 

 

L'edifici està situat dins de l’àmbit del Port Esportiu de Roda de Berà; està ubicat en el lateral nord-est del conjunt, amb façana 

principal a passeig i façana lateral al pas de l’aparcament soterrani del port. 

 

L’accés principal del local està ubicat a la façana que dóna al passeig. Disposa d’una amplada lliure d’uns 4,60mts. Per a facilitar 

l’accessibilitat al local, es construirà una rampa exterior. El local disposa també d’un altre accés secundari, situat en la façana lateral. 

L’evacuació està prevista que es realitzi per l’entrada principal de la façana a passeig. 
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MD.2.5 Descripció general dels paràmetres  

 

MD.2.5.1 Sistema estructural 

 

No es veuran afectats per les actuacions a realitzar. 

 

MD.2.5.2 Sistema envoltant  

 

S’ha previst realitzar els tancaments de façanes mitjançant fusteria d’alumini i vidre aïllant. Per a millorar la limitació de la demanda 

energètica, s’han previst vidres de baixa emissivitat. Les fusteries d’alumini ocuparan la totalitat de les obertures existents; en la part 

inferior de les obertures, s’afegirà una filada de fàbrica de maó perforat, per a poder tenir un sòcol en l’interior del local. Com a 

recobriment de la part inferior de les obertures, es col·locarà una peça escopidor de formigó polímer, amb goteró exterior. Per la part 

superior de les obertures, i coincidint amb la trobada del cel ras interior, la fusteria d’alumini incorporarà una xapa cega d’alumini, del 

mateix color de la fusteria, fins arribar al forjat superior. 

 

Les parets divisòries d’aquest local amb els colindants, seran de fàbrica de maó perforat tipus acústic.  

 

El muret de coberta i els pilars exteriors de les façanes es revestiran amb morter monocapa, color similar a la fusteria d’alumini. En el 

coronament del muret de la coberta es col·locarà una peça escopidor de formigó polímer, amb goteró interior i exterior. 

 

MD.2.5.3 Sistema de tancament  

 

Es preveu la redistribució dels espais interior per a crear les diferents estances segons documentació gràfica adjunta, mitjançant 

envans de guix laminat de diferents formats per tal de complir normativa vigent. Hi ha una part de les divisòries interiors que es 

realitzaran amb envans de vidre, formats per panells fixes amb estructura perimetral d’alumini, juntes entre vidres a testa, amb els 

cantells polits, vidres laminats amb butiral 6+6mm, i en alguns dels tancaments s’incorporaran portes de vidre. 

 

També s’ha previst un envà mòbil format per mòduls plegables entre el despatx 1 i la sala de reunions. 

 

MD.2.5.4 Sistema d’acabats 

 

Es col·locarà un nou paviment ceràmic en totes les estances del local. La cambra higiènica tindrà els paraments enrajolats amb 

peces ceràmiques. La resta de paraments aniran enguixats i acabats amb pintura plàstica. En l’office s’instal·larà mobiliari amb 

encimera  de pedra natural. 

 

Tot el local disposarà de cel ras mitjançant plaques acústiques perforades i estructura metàl·lica oculta, a excepció de l’office i del 

bany, on seran plaques de guix laminat. Damunt del cel ras es col·locarà un aïllament tèrmic i acústic format per llana mineral de 

6cm de gruix. Els paraments horitzontals es pintaran amb pintura plàstica. 

 

Es subministraran i col·locaran nous mecanismes i aparells sanitaris, model a triar per la propietat, en la seva ubicació, segons la 

documentació gràfica adjunta. 

 

MD.2.5.5 Sistema de condicionament ambiental i el de serveis. 

 

Es realitzarà una nova instal·lació elèctrica, telefonia, de telecomunicacions i d'aigua sanitària, i es realitzarà una nova connexió 

d'aparells sanitaris a xarxa actual d'evacuació d'aigües residuals, situada en una galeria de la planta soterrani. 

 

Donades les característiques del local, no hi ha previsió d’aigua calenta sanitària. 

 

Per a les ventilacions forçades de l’office i de la cambra higiènica, s’instal·larà un extractor en el cel ras de cada estança, comunicat 

amb l’exterior a través de la nova obertura per pas d’instal·lacions que s’ha de fer en la coberta existent. Pel mateix punt passaran les 

instal·lacions que comuniquin la unitat interior i la unitat exterior de la climatització del local. S’ha previst climatitzar el local amb una 

instal·lació mitjançant conductes en el cel ras, donant servei a totes les estances, amb difusors en el cel ras. 

 

 

 

MD.3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

 

Les obres proporcionaran unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat, que garantiran les exigències bàsiques del CTE, 

en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donaran resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

 

A  continuació  es  defineixen  els  requisits  generals  a  complimentar  en  el  conjunt  de  l’edifici,  que  depenen  de  les  seves 

característiques i ubicació, i que s’agrupen de la manera següent: 

 

 Funcionalitat:  

o Utilització Accessibilitat 

 Seguretat:  

o Estructural 
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o d’Incendi  

o d’Utilització 

 Habitabilitat: 

o Salubritat 

o Altres aspectes 

o Funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 

 

Dins la memòria constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les 

solucions. 

 

S’estableixen  les  prestacions  de  l’edifici  per  requisits  bàsics,  en  relació  a  les  exigències  bàsiques  del  CTE.  S’indiquen 

específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 

 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic d'Edificació, que conté les 

exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 

 

Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quantificació de les 

exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es satisfan a través de solucions alternatives, que 

justifiquen l’assoliment de les mateixes prestacions. 

 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els 

requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació. 

 

  

 

M.3.1 Requisits bàsics  

 

Requisits bàsics LOE  

art. 3 

Prestacions segons normativa 

específica  

 

Funcionalitat   Projecte 
(1)

 

Utilització 
La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les 

instal·lacions faciliten la realització adequada de les 

funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012 

Habitabilitat 

Normativa usos 

 

Accessibilitat 
Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació 

reduïdes, l’accés i circulació per l’edifici segons la 

normativa específica. 

D.135/95 

d’accessibilitat 

 

Telecomunicacions 
Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals 

i informació d’acord amb el que preveu la normativa 

específica. 

RD Llei 1/98, RD 

401/2003, altres 

 

 

Requisits bàsics 

LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de les 

prestacions establerts en els 

Documents Bàsics  

 

Seguretat  Projecte 
(1)

 

SE Seguretat 

Estructural 

SE 
Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 

DB SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 1 Resistència i 

estabilitat  

La resistència i l’estabilitat seran 

les adequades perquè no es 

generin riscos indeguts, de forma 

que es mantingui la resistència i 

l’estabilitat enfront de les accions i 

influències previsibles durant les 

fases de construcció i usos 

previstos dels edificis, i que una 

incidència extraordinària no 

produeixi conseqüències 

desproporcionades respecte a la 

causa original i es faciliti el 

manteniment previst. 

DB SE-AE 

 

DB SE-A 

 

DB SE-C 

 

DB SE-F 

 

DB SE-M 
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SE 2 Aptitud de servei 
L’aptitud al servei serà conforme 

amb l’ús previst de l’edifici, de 

forma que no es produeixin 

deformacions inadmissibles   

EHE, EF, NSR 

 

 

 

 

       

SI Seguretat en 

cas d’Incendi  

SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) 
DB SI

(2)
 

 

 

SI1 Propagació 

interior 

Es limitarà el risc de propagació 

de l’incendi per l’interior de l’edifici. DB SI 1 

 

 

SI 2 Propagació 

exterior 

Es limitarà el risc de propagació 

de l’incendi per l’exterior, tant en 

l’edifici considerat com a d’altres 

edificis. 

DB SI 2  

SI 3 Evacuació 

d’ocupants 

L’edifici disposarà dels mitjans 

d’evacuació adequats perquè els 

ocupants puguin abandonar-lo o 

arribar a un lloc segur dins del 

mateix en condicions de seguretat. 

DB SI 3  

SI 4 Instal·lacions de 

protecció contra 

incendis 

L’edifici disposarà dels equips i 

instal·lacions adequats per fer 

possible la detecció, el control i 

l’extinció de l’incendi, així com la 

transmissió de l’alarma als 

ocupants. 

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 

bombers 

Es facilitarà la intervenció dels 

equips de rescat i d’extinció 

d’incendis. 

DB SI 5  

SI 6 Resistència al foc 

de l’estructura 

L’estructura portant mantindrà la 

seva resistència al foc durant el 

temps necessari perquè es puguin 

complir les anteriors exigències 

bàsiques. 

DB SI 6  

 

(1)
 Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 

(2)
 En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en 

cas  d’incendis d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 

 

 

Requisits bàsics LOE 

art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 

les prestacions establerts 

en el  Document Bàsic 

Seguretat   Projecte 
(1)

 

SU A Seguretat 

d’Utilització i 

accessibilitat 

SUA Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del 

CTE) 
DB SU  

SUA 1 Caigudes 
Es limitarà el risc de que els usuaris 

pateixin caigudes, per a lo qual els 

terres seran adequats per a afavorir 

que les persones no rellisquin, 

ensopeguin o es dificulti la mobilitat. 

També es limitarà el risc de 

caigudes en forats, en canvis de 

nivell i a escales i rampes, facilitant 

la neteja dels vidres exteriors en 

condicions de seguretat. 

DB SU 1  

SUA 2 Impacte o 

enganxada 

Es limitarà el risc de que els usuaris 

puguin patir impacte o enganxades 

amb els elements fixes o 

practicables de l’edifici. 

DB SU 2  

SUA 3 Immobilització en 

recintes tancats 

Es limitarà el risc de que els usuaris 

puguin quedar accidentalment 

immobilitzats a recintes. 

DB SU 3  
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SUA 4 Il·luminació 

inadequada 

Es limitarà el risc de danys a 

persones com a conseqüència 

d’una il·luminació inadequada en 

zones de circulació dels edificis, 

tant interiors com exteriors, inclòs 

en cas d’emergència o de fallida de 

l’enllumenat normal. 

DB SU 4  

SUA 5 Alta ocupació 
Es limitarà el risc causat per 

situacions amb alta ocupació 

facilitant la circulació de les 

persones i la sectorització amb 

elements de protecció i contenció 

en previsió del risc d’aixafament. 

DB SU 5  

SUA 6 Ofegament 
Es limitarà el risc de caigudes que 

puguin derivar en ofegaments a 

piscines, dipòsits, pous i similars 

mitjançant elements que 

restringeixin l’accés. 

DB SU 6  

SUA 7 Vehicles en 

moviment 

Es limitarà el risc causat per 

vehicles en moviment en relació als 

tipus de paviments i senyalització i 

la protecció de les zones de 

circulació rodades i les de les 

persones. 

DB SU 7  

SUA 8 Acció del llamp 
Es limitarà el risc d’electrocució i 

d’incendi causat per l’acció del 

llamp mitjançant instal·lacions 

adequades de protecció contra el 

llamp. 

DB SU 8  

  SUA 9 Accessibilitat 
Es facilitarà l’accés i la utilització no 

discriminatòria, independent i 

segura dels edificis a les persones.  

DB SU 9  

 

 

 

 

Habitabilitat    Projecte 
(1)

 

HS Higiene, salut i 

protecció  del 

medi ambient 

H

S

 

1 

Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) 

DB HS  

H

S

 

1 

Protecció enfront la 

humitat 

Es limitarà el risc previsible de 

presència inadequada d’aigua o 

humitat en l’interior dels edificis i els 

seus tancaments com a 

conseqüència de l’aigua procedent 

de precipitacions atmosfèriques, 

d’escorrenties, del terreny o de 

condensacions, disposant mitjans 

que impedeixin la seva penetració o, 

si s’escau, permetin l’evacuació 

sense producció de danys. 

DB HS 1  

H

S

 

2 

Recollida i 

evacuació de 

residus 

L’edifici disposarà dels espais i 

mitjans per extreure els residus 

ordinaris generats per ells d’acord 

amb el sistema públic de recollida de 

tal manera que es faciliti l’adequada 

separació en origen dels esmentats 

residus, la recollida selectiva dels 

mateixos i la seva posterior gestió. 

DB HS 2  
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H

S

 

3 

Qualitat de l’aire 

interior 

L’edifici disposarà de mitjans perquè 

els seus recintes es puguin ventilar 

adequadament, eliminant els 

contaminants que es produeixin de 

forma habitual durant l’ús normal dels 

edificis, de forma que s’aporti un 

cabal suficient d’aire exterior i es 

garanteixi l’extracció i expulsió de 

l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de 

contaminació de l’aire interior de 

l’edifici i de l’entorn exterior de 

façanes i patis, l’evacuació dels 

productes de combustió de les 

instal·lacions tèrmiques es produirà, 

amb caràcter general, per la coberta 

de l’edifici, amb independència del 

tipus de combustible i de l’aparell que 

s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre 

instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3  

H

S

 

4 

HS 5 

Subministrament 

d’aigua 

L’edifici disposarà de mitjans 

adequats per a subministrar a 

l’equipament higiènic previst aigua 

apta per al consum de forma 

sostenible, aportant cabals suficients 

per al seu funcionament, sense 

alteració de les propietats d’aptitud 

per al consum i impedint els 

possibles retorns que puguin 

contaminar la xarxa.  

Els equips de producció d’aigua 

calenta amb sistemes d’acumulació i 

els punts terminals d’utilització tindran 

unes característiques tal que evitin el 

desenvolupament de gèrmens 

patògens. 

DB HS 4  

H

S

 

5 

Evacuació d’aigües 
Els edificis disposaran de mitjans 

adequats per a extreure les aigües 

residuals generades en ells de forma 

independent o conjunta amb les 

precipitacions atmosfèriques i amb 

les escorrenties. 

DB HS 5  

 

(1)
 Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 

 

 

Requisits bàsics LOE 

art. 3 

 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 

prestacions establerts en els 

Documents Bàsics 

 

Habitabilitat   Projecte 
(1)

 

HE Estalvi 

d’Energia 

H

E 

Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) 

DB HE  
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H

E

 

1 

Limitació de la 

demanda 

energètica 

L’edifici disposarà d’una envolvent 

que limiti adequadament la 

demanda energètica necessària 

per aconseguir el benestar tèrmic 

en funció de el clima de la localitat, 

de l’ús de l’edifici i del règim 

d’hivern i d’estiu, així com per les 

seves característiques d’aïllament i 

inèrcia, permeabilitat a l’aire i 

exposició a la radiació solar, 

reduint el risc d’aparició d’humitats 

de condensació superficials i 

intersticials que puguin perjudicar 

les seves característiques i tracten 

adequadament els ponts tèrmics 

per a limitar les pèrdues o guanys 

de calor i evitar problemes 

higrotèrmics als mateixos. 

DB HE 1  

H

E

 

2 

Rendiment de les 

instal·lacions 

tèrmiques 

L’edifici disposarà d’instal·lacions 

tèrmiques apropiades destinades 

a proporcionar el benestar tèrmic 

dels seus ocupants, regulant el 

rendiment de les mateixes i dels 

seus equips.  

Aquesta exigència es desenvolupa 

actualment en el vigent Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis, RITE, i la seva aplicació 

quedarà definida en el projecte de 

l’edifici. 

DB HE 2  

H

E

 

3 

Eficiència 

energètica     de 

les instal·lacions 

d’il·luminació 

L’edifici disposarà d’instal·lacions 

d’il·luminació adequades a les 

necessitats dels seus usuaris i 

eficaces energèticament disposant 

d’un sistema de control que 

permeti ajustar l’encesa a 

l’ocupació real de la zona, així com 

d’un sistema de regulació que 

optimitzi l’aprofitament de la llum 

natural, en les zones que reuneixin 

unes determinades condicions. 

DB HE 3  

H

E

 

4 

Contribució solar 

mínima d’ACS 

Una part de les necessitats 

energètiques tèrmiques derivades 

de la demanda d’ACS o de 

climatització de piscina coberta, 

segons CTE HE 4, es cobrirà 

mitjançant la incorporació en 

l’edifici de sistemes de captació, 

emmagatzematge i utilització 

d’energia solar de baixa 

temperatura adequada a la 

radiació solar global del seu 

emplaçament i a la demanda 

d’aigua calenta de l’edifici. 

Els valors derivats d’aquesta 

exigència tenen consideració de 

mínims, sense perjudici de valors 

que puguin ser establerts per les 

administracions competents i que 

contribueixin a la sostenibilitat, 

atenent a les característiques 

pròpies de la seva localització i 

àmbit territorial. 

DB HE 4  
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H

E

 

5 

Contribució solar 

fotovoltaica 

mínima d’energia 

elèctrica 

Si l’edifici està inclòs en l’àmbit 

d’aplicació del CTE HE 5 

incorporarà sistemes de captació i 

transformació d’energia solar en 

energia elèctrica per procediments 

fotovoltaics per a ús propi o 

subministrament en xarxa.  

Els valors derivats d’aquesta 

exigència bàsica tindran la 

consideració de mínims, sense 

perjudici de valors més estrictes 

que puguin ser establerts per les 

administracions competents i que 

contribueixin a la sostenibilitat, 

atenent a les característiques 

pròpies de la seva localització i 

àmbit territorial. 

DB HE 5  

 

 

HR Protecció 

enfront del 

soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) 

DB HR 

 

 

 L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà 

de manera que els elements constructius que 

conformin els seus recintes tinguin unes 

característiques acústiques adequades per: 

 Reduir la transmissió del soroll aeri,  

 Reduir la transmissió del soroll 

d’impactes, 

 Reduir la transmissió de vibracions de 

les instal·lacions pròpies de l’edifici, i  

 Per a limitar el soroll reverberant dels 

recintes. 

 

 

M.3.2 Limitacions d’ús de l’edifici 

 

Les característiques sobre seguretat estructural i resistència al foc de la estructura són les corresponents al projecte executiu pel 

qual es va obtenir llicència d’obres. S’han considerat els mateixos usos que originàriament tenia la construcció: local comercial en 

planta baixa i coberta. 

 

Les accions emprades son les descrites al document bàsic sobre accions de l’edificació, per als usos indicat anteriorment i per tant 

no s’autoritza desenvolupar cap tipus d’activitats on es superin les previsions de càrregues considerades. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

MC.0 Serveis Afectats 

 

No es contempla afectació als serveis existents; les escomeses d’electricitat i aigua ja arriben actualment al local; únicament es 

realitzarà la connexió de la canonada de sanejament que recull l’office i la cambra higiènica fins al col·lector existent en la galeria de 

la planta soterrani. 

 

Transport i reciclatge de residus 

 

La runa produïda la construcció es transportarà mitjançant camió, a una instal·lació de reciclatge i disposició del rebuig, autoritzada, 

segons les condicions indicades al Reial Decret 210/2018, i les vigents del Decret 89/2010. 

 

 

MC.1 Enderrocs 

 

Únicament es produirà el desmuntatge manual de l’estructura auxiliar que subjecta la lona protectora en les façanes, en els trams 

que ocupen el local a habilitar. 

 

 

MC.2 Sustentació de l’edifici: 

 

MC.2.1 Característiques del sòl i paràmetres a considerar 

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

 

MC.3 Sistema estructural 

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

MC. 3.1 Hipòtesis de partida 

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

MC.3.2 Programa de necessitats  

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

MC.3.3 Bases de càlcul  

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

MC.3.4 Procediments o mètodes emprats  

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

MC.3.5 Característiques dels materials 

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

 

MC.4 Sistema envoltant 

 

MC.4.1 Definició subsistemes de tancament  

 

S’ha previst realitzar els tancaments de façanes mitjançant fusteria d’alumini i vidre aïllant. Per a millorar la limitació de la demanda 

energètica, s’han previst vidres de baixa emissivitat. Les fusteries d’alumini ocuparan la totalitat de les obertures existents; en la part 

inferior de les obertures, s’afegirà una filada de fàbrica de maó perforat, per a poder tenir un sòcol en l’interior del local. Com a 

recobriment de la part inferior de les obertures, es col·locarà una peça escopidor de formigó polímer, amb goteró exterior. Per la part 

superior de les obertures, i coincidint amb la trobada del cel ras interior, la fusteria d’alumini incorporarà una xapa cega d’alumini, del 

mateix color de la fusteria, fins arribar al forjat superior. 

 

Les parets divisòries d’aquest local amb els colindants, seran de fàbrica de maó perforat tipus acústic.  
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El muret de coberta i els pilars exteriors de les façanes es revestiran amb morter monocapa, color similar a la fusteria d’alumini. En el 

coronament del muret de la coberta es col·locarà una peça escopidor de formigó polímer, amb goteró interior i exterior. 

 

MC.4.2 Descripció i prestacions  

 

La fusteria d’alumini seguirà els condicionants estètics que marca el Port Esportiu, color RAL 1015, els vidres seran laminats amb 

cambra d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12c+6+6, amb butiral blau estándar. 

 

MC.4.4 Aïllament tèrmic  

 

La fusteria d’alumini disposarà de vidres aïllants i de baixa emissivitat. 

 

MC.4.5 Demanda energètica màxima  

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte 

 

MC.4.6 Eficiència energètica 

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte 

 

 

MC.5 Sistema de compartimentació 

 

MC.5.1 Definició dels elements de compartimentació i característiques 

 

Es preveu la redistribució dels espais interior per a crear les diferents estances segons documentació gràfica adjunta, mitjançant 

envans de guix laminat de diferents formats per tal de complir normativa vigent. L’envà de plaques de guix laminat està format per 

estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm 

de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. 

Les plaques que donin a interior d’office i de la cambra higiènica seran del tipus placa hidròfuga (H) de 15 mm. 

 

Hi ha una part de les divisòries interiors que es realitzaran amb envans de vidre, formats per panells fixes amb estructura perimetral 

d’alumini, juntes entre vidres a testa, amb els cantells polits, vidres laminats amb butiral 6+6mm, i en alguns dels tancaments 

s’incorporaran portes de vidre. 

 

També s’ha previst un envà mòbil format per mòduls plegables entre el despatx 1 i la sala de reunions. 

 

 

MC.6 Sistemes d’acabats: 

 

MC.6.1 Característiques i prescripcions dels acabats 

 

Es col·locarà un nou paviment ceràmic en totes les estances del local. La cambra higiènica tindrà els paraments enrajolats amb 

peces ceràmiques. La resta de paraments aniran enguixats i acabats amb pintura plàstica. En l’office s’instal·larà mobiliari amb 

encimera  de pedra natural. 

 

Tot el local disposarà de cel ras mitjançant plaques acústiques perforades i estructura metàl·lica oculta, a excepció de l’office i del 

bany, on seran plaques de guix laminat. Damunt del cel ras es col·locarà un aïllament tèrmic i acústic format per llana mineral de 

6cm de gruix. Els paraments horitzontals es pintaran amb pintura plàstica. 

 

Es subministraran i col·locaran nous mecanismes i aparells sanitaris, model a triar per la propietat, en la seva ubicació, segons la 

documentació gràfica adjunta. 

 

 

MC.7 Sistemes de condicionament i instal·lacions: 

 

Es realitzarà una nova instal·lació elèctrica, telefonia, de telecomunicacions i d'aigua sanitària, i es realitzarà una nova connexió 

d'aparells sanitaris a xarxa actual d'evacuació d'aigües residuals, situada en una galeria de la planta soterrani. 

 

Donades les característiques del local, no hi ha previsió d’aigua calenta sanitària. 

 

Per a les ventilacions forçades de l’office i de la cambra higiènica, s’instal·larà un extractor en el cel ras de cada estança, comunicat 

amb l’exterior a través de la nova obertura per pas d’instal·lacions que s’ha de fer en la coberta existent. Pel mateix punt passaran les 

instal·lacions que comuniquin la unitat interior i la unitat exterior de la climatització del local. S’ha previst climatitzar el local amb una 

instal·lació mitjançant conductes en el cel ras, donant servei a totes les estances, amb difusors en el cel ras. 
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MC.7.1 Objectius a complir 

 

La instal·lació de fontaneria donarà servei a l’office i a la cambra higiènica. El subministrament serà directe de la xarxa pública amb 

comptadors divisionaris centralitzats. El local disposarà d’aigua freda que alimentarà els següent equips: rentamans, inodor i 

aigüera.  

 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions,  en quant a: 

qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns, condicions mínimes de subministrament als punts de consum, manteniment, estalvi 

d’aigua, en les condicions indicades a la fitxa corresponent. 

 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa 

separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions en quant a 

ventilació, traçat, dimensionat i manteniment. 

 

Es realitzarà una nova instal·lació elèctrica, telefonia, de telecomunicacions i d'aigua sanitària en els aparells afectats, i es realitzarà 

una nova connexió d'aparells sanitaris a xarxa actual d'evacuació d'aigües residuals. 

 

Es d’aplicació de forma general el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries. 

 

Es tindran en compte especialment les següents Instruccions Tècniques Complementàries:  

  

 ITC 10 en quant a la previsió de carrega  

 ITC 11 en quant a l'escomesa  

 ITC 12 en quant a la instal·lació d’enllaç 

 ITC 13 en quant a la caixa general de protecció     

 ITC 14 en quant a la línia general d’alimentació  

 ITC 15 en quant a les derivacions individuals  

 ITC 16 en quant als  comptadors  

 ITC 17 en quant als dispositius privats de comandament i protecció  

 ITC 18 en quant a la connexió a terra 

 ITC 19 i ITC 20 en quant a l’execució general de la instal·lació 

 ITC 21 en quant a les canalitzacions  

 ITC 22 , ITC 23 i ITC 24 en quant a les proteccions  

 ITC 25 , ITC 26 i ITC 27 en quant a l’execució general de la instal·lació.                  

 ITC 42 , ITC 44 i ITC 45 en quant als receptors   

 

 

El projecte garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de telecomunicacions segons el Reial Decret 

346/2011 “Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació 

a l'interior de les edificacions” i R.D. Llei 1/98 "Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación” (BOE 28/02/1998)  

 

Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV). 

 

Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de permetre la distribució dels senyals 

procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col·locació de les antenes parabòliques. 

 

En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, fins als punts de presa de l’usuari, 

que possibiliti en un moment donat la col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels operadors.  

 

Les connexions es realitzaran a partir de les caixes de derivació de la instal·lació existent 

 

Es substituiran les dues calderes de gas natural existents per a producció d’ACS i s’instal·laran nous radiadors d'alumini. La seva 

ubicació es realitzarà segons documentació gràfica i nova instal·lació. 

 

Es canviarà la instal·lació d'aigua i electricitat segons documentació gràfica adjunta per donar degut compliment a la normativa 

vigent REBT, CTE, etc .. 

 

Es mantindrà el sistema de ventilació de cambres de bany i d’office de forma forçada. 
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MC.7.2 Prestacions  

 

Instal·lació d’aigua 

 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 

elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua 

i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als 

aparells i equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 

subministrament   als punts de 

consum 

Cabals 

instantanis 

mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, abocador 

q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general    

 P ≥ 100kPa 

Escalfadors   P ≥ 150kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  

 P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 

dimensions suficients.  

Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum   

individualitzable. 

Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les especificacions 

fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia subministradora.  

 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

 

No hi ha sistema de producció d’aigua calenta sanitària. 

 

Disseny i posada en obra 

 

Des de la centralització de comptadors, sortirà el pentinat de muntants d’aigua que aniran, pel cel ras del vestíbul, a buscar l’espai 

previst -en la zona comunitària de l’escala- per a la pujada vertical dels muntants cap als habitatges; el recorregut horitzontal fins a 

cada un dels habitatges es farà pel cel ras de la planta baixa. Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar 

una vàlvula de retenció en la base dels diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 

 

Un cop a l’interior de l’habitatge es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de sectorització a cada local humit. També 

es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà per sota el de l’aigua 

calenta per tal d’evitar condensacions. 

 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les 

canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als 

elements constructius. 

 

Materials i equips 

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres 

especificacions que li siguin d’aplicació.  

 

La instal·lació interior dels habitatges es farà en coure (Cu). 

 

S’utilitzaran  coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 

 

Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament 

 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes dels bidets, 

aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i tindran de 

distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   
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Dimensionat 

 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les següents 

condicions: 

 

Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la pressió màxima, 

aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

 

Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50m/s en el interior de 

locals habitables. 

 

Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació de cada un 

d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

 

 

  

Aparells instal·lats Cabal instantani (l/s) 

Nombre d’aparells 

Habitatges 

Baix 1 Baix 1 

Rentamans 0,1 1 1 

Dutxa 0,2 1 1 

Banyera ³ 1,40m 0,3 1 1 

Bidet 0,1 1 1 

Inodor cisterna 0,1 1 1 

Aigüera domèstica 0,2 1 1 

Rentavaixelles 0,15 1 1 

Rentadora 0,2 1 1 

Aixeta aïllada 0,15 1 1 

Abocador 0,2 1 1 

Aixeta ACS 0,2 1 1 

 

 

Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La xarxa de distribució 

d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

Cabals de càlcul: El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de càlcul 

obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat. 

 

- Cabal simultani dels habitatges o dependències: 

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) d’aparells 

instal·lats  s’obté el consum puntual de cada dependència, així com el de l’habitatge.    (Per a valors kh inferiors a 0,2 es considera 

kh  0,2) 

  Kh = 
1-n

1

 

n: nombre de punts de consum de l’habitatge (n > 2) 

- Cabal simultani de l’edifici: 

Per a la definició del cabal simultani de tot l’edifici i tenint present que els consums puntuals dels habitatges són sensiblement iguals, 

es considera el cabal simultani de tots els habitatges afectat per un coeficient de simultaneïtat (K) que respon a l’expressió següent:   

  KE =
1)(N x 10

N  19





  

N: nombre d’habitatges que constitueixen aquesta agrupació 

     (Per a valors KE inferiors a 0,2 es considera KE  0,2) 

El coeficient de simultaneïtat dels serveis comuns, així com el del local comercial es considera 1.  

El cabal simultani de l’edifici, s’obté a partir de la suma dels cabals simultanis dels habitatges amb l’aplicació de la corresponent 

simultaneïtat, el cabal simultani del local comercial i el dels serveis comuns. 

Cabals simultanis: en base a la consideració de les simultaneïtats i ajustant a les condicions desitjades de funcionament es 

defineixen els següents: 

habitatges   0,00 l/s, 

local    0,00 l/s 

serveis comuns  0,00 l/s 

Edifici    0,00 l/s 
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Evacuació d’aigües 

 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 

residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 

 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del DB HS-5 “Evacuació 

d’aigües”, les especificacions fixades pel Decret 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis 

Públics de Sanejament”  

 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

 

Disseny i posada en obra 

 

L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer Major, disposant-se del corresponent sifó general previ al clavegueró. 

 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels habitatges i a la previsió del local Les aigües s’evacuen per gravetat. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària.  

 

Elements de la xarxa d’aigües residuals 

 

Cada aparell sanitari, inclòs rentadores i rentavaixelles, disposaran de tancament hidràulic. 

 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs 

que desemboqui en el baixant. 

 

El desguàs de les aigüeres, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent entre 

el 2,5 i 5 %.´ 

 

Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 

 

Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector que discorre, pel sostre de 

l’aparcament, fins al sifó general de l’edifici al costat del carrer Major. 

 

Materials i equips 

 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a 

pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb 

unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.  

 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles directament des de l’aparcament. 

 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

 

Dimensionat 

 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà el 

diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat. 

 

Els cabals d’aigües residuals es determinen a partir de les Unitats de descàrrega, UD, que estableix  la següent taula del DB HS 5: 

 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  1 

Bidet  2 

Dutxa  2 

Banyera (amb o sense dutxa)  
3 
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Inodor  
Amb cisterna  4 

Aigüera De cuina 3 

Safareig 3 

Abocador - 

Bunera sifònica  1 

Rentavaixelles  3 

Rentadora 3 

Cambra higiènica  
Inodor amb cisterna 7 

(lavabo, inodor, banyera i bidet) 

Cambra higiènica  
Inodor amb cisterna 6 

(lavabo, inodor i dutxa) 

 

 

Instal·lació elèctrica 

 

La instal·lació d’electricitat donarà servei als 2 habitatges. 

 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat necessària pel correcte 

funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat.  

Disseny i posada en obra 

 

A l’interior de l’habitatge, i a la zona del rebedor, es col·locarà l’interruptor de control de potència i  els dispositius generals de 

comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució interior de cada un dels habitatges. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les característiques que cal satisfer es 

complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum de 

la instal·lació elèctrica. 

 

Materials i equips  

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especificacions que li 

siguin d’aplicació.  

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la fitxa resum de la instal·lació que 

s’adjunta al final d’aquest apartat. 

Dimensionat  

 

La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10. Les càrregues que es consideren són les necessàries 

pel funcionament de les següents zones i equips: habitatges: previsió de potència de 5.750W 

 

 

MC.7.3 Bases de càlcul 

 

Fontaneria 

 

Normativa Per a la redacció del Projecte es va contemplar la següent normativa vigent: 

 Codi Tècnic de l'Edificació. (HS 4) 

 Normes UNE. 

 Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (R.I.T.E.) i les seves instruccions tècniques complementàries (I.T.E.). 

 Normativa tractament antilegionela. 

 Normes Municipals i Autonòmiques 

 

Electricitat 

 

REBT i els ITC corresponents 

 

MC.7.4 Protecció contra incendis, anti intrusió, parallamps, ascensors, evacuació de residus líquids i sòlids. 

 

El sistema de protecció contra incendis de l’edificació ha de permetre l’evacuació de les persones que eventualment es trobin en el 

seu interior. Com a mesures complementàries, es disposaran elements de protecció activa contra incendis i mesures per a limitar 

l’afectació o la propagació d’un incendi. Les mesures es concreten a la fitxa sobre el compliment del DB SI 

 

Les portes exteriors es podran tancar amb clau. Les finestres es tancaran per la part interior. 
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Per la densitat d’impactes de llamps sobre el terreny, considerant la ubicació geogràfica i la situació de l’edifici respecte el risc 

admissible en funció de les característiques constructives i d’ús de l’edificació no s’instal·larà cap parallamps. 

 

L’edifici no disposa d’ascensor i les obres no inclouen la seva incorporació..  

 

 

MC.7.5 Instal·lacions tèrmiques 

 

Instal·lació de climatització 

 

S’ha previst la instal·lació de climatització al local, apropiada per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les 

mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  

 

El projecte preveu una climatització formada per una unitat interior situada en el cel ras de la cambra higiènica, amb distribució a tots 

els espais mitjançant conductes dins del cel ras; la unitat exterior estarà situada en una bancada sobre la coberta existent. 

 

Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 Rendiment  de les instal·lacions tèrmiques i 

HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència. 

 

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que estableix 

el RITE 07 (RD 1027/2007). 

 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el compliment del Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 4 de “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” . 

Instal·lació de calefacció  

 

 

MC.8 Equipament 

 

MC.8.1 Banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc. 

 

Al local s’incorporaran el següents equipaments: mobiliari de cuina per l’office, amb una aigüera incorporada i aparells sanitaris 

formats per rentamans i inodor. 

 

 

MC.9 Senyalització 

 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte 

 

 

MC.10 Instal·lacions provisional d’obra 

 

Durant l’obra 

Es mantindrà l’obra en estat de neteja i ordre, el que implica la retirada regular, amb periodicitat setmanal, dels restes de material 

d’obra de tot tipus i l’ordenació de material en ús. 

 

De forma immediata, amb un repàs diari, seran retirats de l’obra tots els embalatges i els restes de material d’obra o auxiliar, pròxims 

als marges dels forjats, terrasses, cobertes i qualsevol àrea no protegida o en la que puguin existir forats. 

 

Per donar el vist-i-plau a qualsevol part de l’obra serà imprescindible que en el moment de la inspecció aquesta estigui neta i 

correctament il·luminada. 

 

Per a realitzar tasques per l’exterior de la façana lateral, s’utilitzarà una plataforma elevadora articulada, situada a nivell de la planta 

soterrani. 

 

Al finalitzar l’obra 

L’obra es rebrà provisionalment estant neta. 

Totes les dependències on no es disposi de suficient il·luminació natural hauran de tenir la suficient il·luminació artificial per poder 

ser inspeccionades en detall. 

 

El grau de qualitat d’acabats i neteja a obtenir serà el següent: 

 

No existirà restes, ni vestigis del material de construcció, acabat, referència (exceptuant els expressament dirigits als usuaris finals) o 

neteja, fora del lloc que estrictament li correspongui ocupar, tant en les parts interiors com exteriors de l’obra, així com en qualsevol 

lloc ocupat de forma voluntària o accidental pels mitjans de la Constructora o industrials. 

S’hauran de separar tots els elements de qualsevol tipus que hagin estat malaurats durant les obres i hauran de ser substituïts 

aquells la reparació dels quals sigui considerada insuficient per la Direcció Facultativa. 
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No existiran taques sobre paraments o elements. La neteja final comprendrà el rascat dels restes adherits, l’escombrada i neteja  de 

terres ceràmics i petris, l’escombrada i el pas de mopa humida amb un producte fixador de pols sobre terres de fusta, la retirada de 

pols en murs. 

  

S’efectuaran tantes neteges finals como resultin necessàries fins que es produeixi la Recepció Final de l’obra. 

 

 

MF. FITXES CTE 

 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE  

 

DE CAIRE GENERAL 

 Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 

105 

 

 Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

 

 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) 

 

FUNCIONALITAT 

 LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 

DOGC núm. 5065 de data 07/02/2008 

 

 Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

 

Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 

inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. 

D. 67/15 (DOGC: 07/05/2015) 

 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula  d’habitabilitat  

D 141/2012  

  

 Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

 

 

ACCESSIBILITAT 

 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya 

  

 CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 CTE DB SUA-9 Accessibilitat 

 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 

TELECOMUNICACIONS 

 Pel qual s'aprova el nou pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre (TDT) i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament 

del dividend digital (BOE 232, de 24.09.2014) 

Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre 

 

 Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'Accés als Serveis de Telecomunicació a l'interior de 

les edificacions. 

Reial Decret 346/2011, d'11 de març (BOE 01-04-2011) 

  

 La qual Desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures de telecomunicacions per a l'Accés als Serveis de telecomunicació 

a l'interior de les edificacions, Aprovat pel Reial Decret 346/2011, de 11 de març. 

Ordre ITC / 1644/2011, de 10 de juny (BOE 16-06-2011)  

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1505005.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9667
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 Per la qual s'estableix el Procediment 1 línia Seguir els instal • lacions col • lectives de Recepció de Televisió al Procés de l'Adequacio 

per a la Televisió digital, terrestre i per la qual és modifiquin determinants de tipus Aspectes Administratius i Tècnics de les 

infraestructures de Comunes de Telecomunicació a l'dels interiors Edificis. 

Ordre ITC / 1077/2006, de 6 d'abril 

 

 Sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació (BOE 51, de 28.02.1998). 

Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer 

  

 Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. 

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

 

 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) 

 

 Pel qual s'aprova el reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació (BOE 72, de 

24.03.2010). 

Reial decret 244/2010, de 5 de març 

  

 Per la qual es desplega el reglament regulador de l'activiat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació (BOE 

109, de 05.05.2010). Aprovat pel Reial Decret 244/2010 de 5 de març. 

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril 

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 

 Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). El Reial Decret serà vigent a partir del 23 

de desembre de 2011 i restaran derogares les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a les prescripcions de reial decret. 

  

 Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

DB SI Seguretat en cas d'incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales  

RD 2267/2004 (BOE 17/12/2004) sustitueix al R.D. 786/2001 (BOE: 30/07/2001) que va ser anul·lat per la Sentència del Tribunal Suprem 

BOE 293, de 08.12.03 

Guia Tècnica de aplicación del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales  

Ministerio de industria, ciencia y tecnología. Revisión octubre 2007 

 

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios  

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)  

 

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) modificat pel RD 110/2008 (12/2/2008) 

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 

Llei 3/2010 (DOGC 10/3/2010 

Instruccions Tècniques Complementàries de prevenció d'incendis  

(publicades al DOGC 25/10/2012)   

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya DGPEIS 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

 CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 CTE DB SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

 CTE DB SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

 CTE DB SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

 CTE DB SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

 CTE DB SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
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 CTE DB SUA-9 Accessibilitat 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

ESTALVI D’ENERGIA 

 CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 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 

 

 Reial Decret 238/2013, de 2013.04.05, pel que es modifiquen determinats Articles i INSTRUCCIONS Tècniques del Reglament 

d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20-07-2007.  

 

 Reial Decret 235/2013, de 2013.04.05, pel Que es Aprova el Procediment bàsic per a la Certificació de l'Eficiència Energètica dels 

Edificis.  

 

 Reial Decret 1826/2009, de 27-11-2009, pel Que es Modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Aprovat pel 

Reial decret 1027/2007, de 20-07-2007.  

 

SALUBRITAT 

 CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

 CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

 CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

PROTECCIÓ AL SOROLL 

 DB HR: Protección frente al Ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 

Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 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 1 Resistència i estabilitat RD1370/88 (BOE: 17/11/88) 

 CTE DB SE 2 Aptitud al servei 

 CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

 CTE DB SE C Fonaments 

 CTE DB SE A  Acer 

 CTE DB SE M Fusta 

 CTE DB SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 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 rehabilitació estructural dels sostres 

d'edificis d'habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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 EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “ Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)” 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

 

 RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

 

 UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

 

 RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 

 RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 

 RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REVISIÓN REAL DECRETO 1942/93 B.O.E. Martes 28 de Abril de 1998. Pp 

14109-1411 9961 ORDEN de 16 de abril de 1993 sobre normas de procedimiento y desarrollo de/ Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre. por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de Protección contra incendios y se revisa el anexo I y los 

apéndices de/ mismo. 

 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que sea aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Modificado por el 

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre. 

 

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

 Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 

públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de 

catalunya). 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

 

 Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

 

 Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

 

 Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 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) 

 

 Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 

(DOCE 04.01.2003) 

 

 Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

  

 R.D. 1369/2007 Requisitos de diseño ecológico en productos que utilizan energía 

  

 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 VENTILACIÓ 

 CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

  

 RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

 CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

 

 Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

 

 Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

 

 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

 

 Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
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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 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

 CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadecuada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 

 CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ. 

 CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS. 

 CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 

 Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

 

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

 

 Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 

 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 

 

 Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos 

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 

 

 Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

 

 Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del 

petroli (glp) i la seva instal·lació 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

 

 Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

 Aparatos a gas 

RD 1428/1992 

 

 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 

 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 
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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 3/04/97 (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 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

 

Reglament de Productes de Construcció (UE) N º 305/2011 

 

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) 

 

 

RESIDUS D’OBRA 

 

 Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

  

 D 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició 

  

 RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, es presenta el present Estudi 

de Gestió de Residus de Construcció i Demolició 

 Residus 

 

 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
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MA.  ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 

 

   MA.1 Estudi de residus. 

 

   MA.2 Pla de control de qualitat. 

 

   MA.3 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

   MA.4 Manual d’ús i manteniment. 
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MA.1  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el 

present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1.- Identificació 

El present estudi correspon al projecte Nova distribució del local, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  Ajuntament Roda de Berà 

Projectista  Albert Canals Galofré 

Director d'Obra Albert Canals Galofré 
 

  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 62.502,68€. 

 

2.1.1.- Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres que no 

precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé 

immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un canvi de 

naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  

 

2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el Productor 

dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 

 

2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la recollida, 

l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels 

abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels 

mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 

 

2.2.- Obligacions 
 



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 33 de  222 

 

 
2.2.1.- Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que contindrà com a 

mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que es generaran 

en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 

europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 

residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les 

característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, maneig, 

separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte 

en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en les seves 

obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor 

de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada 

any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es generaran, 

que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o 

amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o garantia 

financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de 

construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

 

2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa aplicable, està 

obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació 

als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels documents 

contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels 

requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 

col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 

operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el 

qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la 

quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats 

conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la 

identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de recollida, 

emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o 

d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels posseïdors 

als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i 

seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es produeixin. 
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Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 

encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest 

ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i sempre que la 

separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de 

construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar al 

productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a 

cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà amb les 

següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a mínim, 

figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la 

"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificació del 

productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode 

de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de 

l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda en el 

registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels 

residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor 

que porti a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre 

al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van 

ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment d'admissió de residus 

en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran 

adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la 

instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les 

responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la 

instal·lació. 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 

  
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 

  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o 

con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
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Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 

L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent en matèria de 

gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 

donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una 

activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de la 

reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 
  

 

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 

GGENERARAN EN L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de materials integrants 

en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials 

sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les dimensions del projecte, 

afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del residu i el 

volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent 

(t/m³) 

Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,100 0,091 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,001 0,002 

Alumini. 17 04 02 1,50 0,032 0,021 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,011 0,005 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,132 0,176 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,028 0,047 

5 Vidre 

Vidre. 17 02 02 1,00 0,085 0,085 

6 Guix 

Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 17 08 02 1,00 0,189 0,189 

7 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 17 06 04 0,60 0,022 0,037 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,058 0,039 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,000 0,000 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,230 0,153 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 1,136 0,909 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,174 0,139 

4 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 13 1,50 0,051 0,034 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

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

perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,004 0,004 

 

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 

Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,100 0,091 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,044 0,028 

4 Paper i cartró 0,132 0,176 

5 Plàstic 0,028 0,047 

6 Vidre 0,085 0,085 

7 Guix 0,189 0,189 

8 Escombraries 0,080 0,075 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,000 0,000 

2 Formigó 0,230 0,153 

3 Maons, teules i materials ceràmics 1,310 1,048 
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 

Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

4 Pedra 0,051 0,034 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,004 0,004 
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles 

que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final 

de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel 

que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats durant 

l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, fins a la 

profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. 

En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la 

devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi 

per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els sobrants 

innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que 

quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el seu 

consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i estrictament necessàries 

per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 

corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat d'embalatge 

possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió dels residus de 

l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. 

Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 

DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 

L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia de l'òrgan 

competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en 

matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions 

o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser 

renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i comprovació de 

la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal 

encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament haurien de 

complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de l'excavació, dels 

residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el 

dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les característiques, la seva 

quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,100 0,091 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,002 

Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,032 0,021 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,011 0,005 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

3 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,132 0,176 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,028 0,047 

5 Vidre   

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,085 0,085 

6 Guix   

Materials de construcció a partir de guix diferents dels 

especificats en el codi 17 08 01. 
17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,189 0,189 

7 Escombraries   

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els 

codis 17 06 01 i 17 06 03. 
17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,022 0,037 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents 

dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 

03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,058 0,039 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,000 0,000 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,230 0,153 

3 Maons, teules i materials ceràmics   



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 41 de  222 

 

 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,136 0,909 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,174 0,139 

4 Pedra   

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats 

en el codi 01 04 07. 
01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,051 0,034 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses. 
08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,004 0,004 

Notes: 

RCE: Residus de construcció i demolició 

RSU: Residus sòlids urbans 

RNPs: Residus no perillosos 

RPs: Residus perillosos 
 

  

 

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una 

d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i 

l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 0,230 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 1,310 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,044 2,00 NO OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,100 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,085 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,028 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,132 0,50 NO OBLIGATÒRIA 
 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la 

separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a 

l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 

complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i sempre que la 

separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de 

construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I 

ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances 

municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la 

resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats 

de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material 

reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de 

contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens 

a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra 

i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el 

cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 

de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals 

de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, 

s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a 

residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o 

contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i 

emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 

excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente sobre esta materia, així com la legislació 

laboral d'aplicació. 

 

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT 

DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada 

unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte. 

Codi Subcapítol TOTAL (€) 

GR Gestió de residus inertes 653,82 

  TOTAL 653,82 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per 

satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels 

edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el control de recepció en obra dels 

productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a 

l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les 

característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment referenciat en el corresponent 

Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 

  El control d'execució de l'obra. 

  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme a l'establert en el projecte, els 

seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de l'obra la documentació 

dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de 

l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi 

Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del 

seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i 

control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control 

s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i 

sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT 

D'OBRA. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat 

d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels 

components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del 

producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per 

a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o 

instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes 

més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu 

càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

FFZ010 Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (panal), per revestir, 29x14x9 cm, 

rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; revestiment dels fronts de forjat amb peces 

ceràmiques, col·locades amb morter d'alta adherència. 

3,22 m² 

 

  

FASE 1 Replanteig, planta a planta. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 per planta   Variacions superiors a ±10 mm entre 

eixos parcials. 

  Variacions superiors a ±20 mm entre 

eixos extrems. 

1.2 Distància màxima entre junts verticals. 1 per planta   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

1.3 Recolzament de la fàbrica sobre el 

forjat. 

1 per planta   Inferior a 2/3 parts del gruix de la fàbrica. 

 

  

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires aplomades. 1 en general   Desviacions en aploms i alineacions de 

mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general   Absència de mires en qualsevol 

cantonada, buit, canvi d'alineació o 

queixal. 
 

  

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Lligada en les trobades i cantonades. 1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  No s'han realitzat en tot el gruix i en totes 

les filades. 

3.2 Trava de la fàbrica. 1 en general   No s'han realitzat les traves en tot el gruix 

i en totes les filades. 

3.3 Folgança de la fàbrica en la trobada 

amb el forjat superior. 

1 per planta   Inferior a 2 cm. 

3.4 Travada durant la construcció. 1 en general   Falta d'estabilitat de la fàbrica recentment 

executada. 

3.5 Planitud. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

3.6 Desplom. 1 cada 30 m²   Desplom superior a 2 cm en una planta. 

  Desplom superior a 5 cm en l'altura total 

de l'edifici. 

3.7 Altura. 1 cada 30 m²   Variacions per planta superiors a ±15 

mm. 

  Variacions en l'altura total de l'edifici 

superiors a ±25 mm. 
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FASE 4 Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Composició, aparell, dimensions i 

lliuraments de llindes, brancals i 

queixals. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

 

  

FFQ010 Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat acústic, per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb 

morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat en sacs. 

65,60 m² 

 

  

FASE 1 Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix de la fàbrica. 1 cada 25 m²   Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Buits de pas. 1 per buit   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires aplomades. 1 en general   Desviacions en aploms i alineacions de 

mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general   Absència de mires en qualsevol 

cantonada, buit, canvi d'alineació o 

queixal. 
 

  

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  No s'han realitzat les lligades a tot el gruix 

i en totes les filades de la partició. 

3.2 Folgança de la partició en la trobada 

amb el forjat superior. 

1 per planta   Inferior a 2 cm. 

3.3 Planitud. 1 cada 25 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

3.4 Desplom. 1 cada 25 m²   Desplom superior a 1 cm en una planta. 
 

  

FASE 4 Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Desploms i escairades del bastiment o 

bastiment de base. 

1 cada 10 bastiments o 

bastiments de base 

  Desplom superior a 1 cm. 

  Desquadraments i guerxaments a la 

fixació a l'envà de bastiments o 

bastiments de base. 

4.2 Fixació a l'envà del bastiment o 

bastiment de base. 

1 cada 10 bastiments o 

bastiments de base 

  Fixació deficient. 

 

  

FBY010 Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 gran duresa), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una 

estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, 

espessor 45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix total. 

29,12 m² 

FBY010b Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una 

estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, 

espessor 45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix total. 

13,28 m² 

 

  

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit   Variacions superiors a ±20 mm. 
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FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 

  Menys de 2 ancoratges. 

  Menys de 3 ancoratges per a canals de 

longitud superior a 50 cm. 

  Distància de l'ancoratge d'inici i final del 

canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm. 
 

  

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 

  Menys de 2 ancoratges. 

  Menys de 3 ancoratges per a canals de 

longitud superior a 50 cm. 

  Distància de l'ancoratge d'inici i final del 

canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm. 
 

  

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m²   Superior a 400 mm. 

4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m²   Inexistència de muntants de reforç. 
 

  

FASE 5 
Col·locació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions 

mecàniques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Unió no solidària. 

5.2 Trobada amb elements estructurals 

verticals. 

1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Trobada no solidària. 

5.3 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

5.4 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m²   Desplom superior a 0,5 cm en una planta. 

5.5 Folgança entre les plaques i el 

paviment. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 

  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Acabament superior de l'envà. 1 cada 50 m²   No s'ha reomplert el junt. 

5.7 Disposició de les plaques en els buits. 1 cada 50 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

5.8 Caps dels cargols que subjecten les 

plaques. 

1 cada 50 m²   Existència de fragments de cel·lulosa 

aixecats en excés, que dificultin el seu 

correcte acabat. 

5.9 Separació entre plaques contigües. 1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 

  

FASE 6 Col·locació dels plafons de llana de roca entre els muntants. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Gruix. 1 cada 50 m²   Inferior a 45 mm. 
 

  

FASE 7 Tancament de la segona cara amb plaques, mitjançant fixacions mecàniques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Instal·lacions situades a l'interior de 

l'envà. 

1 cada 50 m²   No s'ha finalitzat la seva instal·lació. 

7.2 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Unió no solidària. 

7.3 Trobada amb elements estructurals 

verticals. 

1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Trobada no solidària. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.4 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

7.5 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m²   Desplom superior a 0,5 cm en una 

planta. 

7.6 Folgança entre les plaques i el 

paviment. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 

  Superior a 1,5 cm. 

7.7 Acabament superior de l'envà. 1 cada 50 m²   No s'ha reomplert el junt. 

7.8 Disposició de les plaques en els buits. 1 cada 50 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

7.9 Caps dels cargols que subjecten les 

plaques. 

1 cada 50 m²   Existència de fragments de cel·lulosa 

aixecats en excés, que dificultin el seu 

correcte acabat. 

7.10 Separació entre plaques contigües. 1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 

  

FASE 8 
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior 

perforació de les plaques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Perforacions. 1 cada 50 m²   Coincidència en tots dos costats de 

l'envà. 

  Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 

  

FASE 9 Tractament dels junts entre plaques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m²   Absència de cinta de junts. 

  Falta de continuïtat. 

9.2 Arestes vives en les cantonades de les 

plaques. 

1 cada 50 m²   Absència de tractament. 

  Tractament inadequat per al revestiment 

posterior. 
 

  

FASE 10 Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

10.1 Subjecció dels elements. 1 cada 50 m²   Subjecció insuficient. 
 

  

FBY010c Extradossat amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels 

muntants; 60,5 mm de gruix total. Per la formació de caixons i forrat de pilars. 

6,08 m² 

 

  

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit   Variacions superiors a ±20 mm. 
 

  

FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 

  Menys de 2 ancoratges. 

  Menys de 3 ancoratges per a canals de 

longitud superior a 50 cm. 

  Distància de l'ancoratge d'inici i final del 

canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm. 
 

  

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 

  Menys de 2 ancoratges. 

  Menys de 3 ancoratges per a canals de 

longitud superior a 50 cm. 

  Distància de l'ancoratge d'inici i final del 

canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm. 
 

  

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m²   Superior a 400 mm. 

4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m²   Inexistència de muntants de reforç. 
 

  

FASE 5 
Col·locació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions 

mecàniques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Unió no solidària. 

5.2 Trobada amb elements estructurals 

verticals. 

1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Trobada no solidària. 

5.3 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

5.4 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m²   Desplom superior a 0,5 cm en una planta. 

5.5 Folgança entre les plaques i el 

paviment. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 

  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Acabament superior de l'envà. 1 cada 50 m²   No s'ha reomplert el junt. 

5.7 Disposició de les plaques en els buits. 1 cada 50 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

5.8 Caps dels cargols que subjecten les 

plaques. 

1 cada 50 m²   Existència de fragments de cel·lulosa 

aixecats en excés, que dificultin el seu 

correcte acabat. 

5.9 Separació entre plaques contigües. 1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 

  

FASE 6 Tancament de la segona cara amb plaques, mitjançant fixacions mecàniques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Instal·lacions situades a l'interior de 

l'envà. 

1 cada 50 m²   No s'ha finalitzat la seva instal·lació. 

6.2 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Unió no solidària. 

6.3 Trobada amb elements estructurals 

verticals. 

1 cada 10 trobades o 

cantonades i no menys de 1 

per planta 

  Trobada no solidària. 

6.4 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

6.5 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m²   Desplom superior a 0,5 cm en una 

planta. 

6.6 Folgança entre les plaques i el 

paviment. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 

  Superior a 1,5 cm. 

6.7 Acabament superior de l'envà. 1 cada 50 m²   No s'ha reomplert el junt. 

6.8 Disposició de les plaques en els buits. 1 cada 50 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

6.9 Caps dels cargols que subjecten les 

plaques. 

1 cada 50 m²   Existència de fragments de cel·lulosa 

aixecats en excés, que dificultin el seu 

correcte acabat. 

6.10 Separació entre plaques contigües. 1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
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FASE 7 
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior 

perforació de les plaques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Perforacions. 1 cada 50 m²   Coincidència en tots dos costats de 

l'envà. 

  Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 

  

FASE 8 Tractament dels junts entre plaques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m²   Absència de cinta de junts. 

  Falta de continuïtat. 

8.2 Arestes vives en les cantonades de les 

plaques. 

1 cada 50 m²   Absència de tractament. 

  Tractament inadequat per al revestiment 

posterior. 
 

  

FASE 9 Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Subjecció dels elements. 1 cada 50 m²   Subjecció insuficient. 
 

  

FUF010 Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini 

lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris 

de 100x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments 

amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P2 - 

3,42 m2 

FUF010b Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini 

lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris 

de 80x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments 

amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P3 - 

10,26 m2 

FUF010c Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini 

lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris 

de 100x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments 

amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P4 - 

9,26 m2 

FUF010d Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix amb estructura perimetral d'alumini lacat plata, juntes 

entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm.  Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p 

d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. 

Inclou linea translúcida a definir per la Direcció Facultativa. DETALL - P5 - 

6,41 m2 

 

  

FASE 1 Replanteig i marcat dels punts de fixació. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 per unitat   Variacions superiors a ±20 mm. 
 

  

FASE 2 Col·locació i fixació de les fulles de vidre. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la paret fixa. 1 per unitat   No s'han tancat els buits exteriors de 

l'obra. 

  No s'han muntat les instal·lacions de 

condicionament dels locals. 

2.2 Aplomat. 1 per unitat   Variacions superiors a ±5 mm. 
 

  

LPM010 Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat lacat de color blanc, amb ànima alveolar de 

paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; 

tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 

2,00 U 

 

  

FASE 1 Col·locació dels ferraments de penjar. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre de pomel·les o frontisses. 1 cada 10 unitats   Menys de 3. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.2 Col·locació de ferramentes. 1 cada 10 unitats   Fixació deficient. 
 

  

FASE 2 Col·locació de la fulla. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Folgança entre la fulla i el bastiment. 1 cada 10 unitats   Superior a 0,3 cm. 

2.2 Folgança entre la fulla i el paviment. 1 cada 10 unitats   Separació variable en el recorregut de la 

fulla. 

2.3 Unions dels tapajunts a les cantonades. 1 cada 10 unitats   Les peces no han estat tallades a 45°. 
 

  

FASE 3 Col·locació dels ferraments de tancament. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus de ferramentes i col·locació de 

les mateixes. 

1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 

  

HRP020 Cavalló de formigó polímer de superfície polida, color blanc, disseny pla, per a cobriment de murs, amb trencaaigües, de 150x20 

mm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu 

cimentós i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de 

l'emprimació. 

33,70 m 

 

  

FASE 1 Replanteig de les peces. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 en general   No s'han respectat els junts estructurals. 

1.2 Volada del goteró. 1 en general   Inferior a 2 cm. 
 

  

FASE 2 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Anivellament. 1 cada 10 m   Variacions superiors a ±2 mm/m. 

2.2 Pendent. 1 en general   Inferior a 10°. 
 

  

FASE 3 Segellat de juntes i neteja. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Segellat. 1 cada 10 m   Discontinuïtat o buits en el segellat. 
 

  

HRP040b Escopidor de formigó polímer de superfície polida, pla, amb goteró, de 145x25 mm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb 

additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i de les 

unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

17,35 m 

 

  

FASE 1 Replanteig de les peces en el forat o acabament. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Volada de l'escopidor sobre el pla del 

parament. 

1 cada 10 escopidors   Inferior a 2 cm. 

 

  

FASE 2 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Anivellament. 1 cada 10 escopidors   Variacions superiors a ±2 mm/m. 

2.2 Pendent. 1 cada 10 escopidors   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral amb el brancal. 1 cada 10 escopidors   Inferior a 2 cm. 

2.4 Col·locació. 1 cada 10 escopidors   No sobresurt, almenys 3 cm, de la 

superfície exterior del mur. 
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FASE 3 Segellat de junts i neteja del trencaaigües. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Segellat. 1 cada 10 escopidors   Discontinuïtat o cavitats en el segellat 

dels junts. 
 

  

HRP060 Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color blanc, de 140x350x100 mm, rebuda amb adhesiu de ciment i segellat del 

junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

2,00 U 

 

  

FASE 1 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellament. 1 per unitat   Manca d'anivellament. 

  Anivellament incorrecte. 
 

  

FASE 2 Segellat de juntes i neteja. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Segellat. 1 per unitat   Discontinuïtat o buits en el segellat. 
 

  

HYA010 Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació elèctrica. 100,80 m² 

HYA010b Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de fontaneria. 100,80 m² 

HYA010c Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'il·luminació. 100,80 m² 

HYA010d Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de climatització. 100,80 m² 

HYA010f Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per infraestructura comú de telecomunicacions (ICT). 100,80 m² 

 

  

FASE 1 Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Segellat. 1 en general   Existència de discontinuïtats o 

esquerdes. 

  Falta d'adherència. 
 

  

HPH010 Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó amb capa de compressió i revoltó, de 132 mm 

de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual. 

3,00 U 

 

  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per perforació   No s'han apilat i emmagatzemat en funció 

de la seva posterior gestió. 

  S'han abocat en l'exterior del recinte. 
 

  

IBY210 Unitat interior i exterior per aire condicionat per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), amb distribució per conducte 

rectangular, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FXSQ15A "DAIKIN" o similar, potència frigorífica nominal 

1,7 kW, po 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig de la unitat. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 5 unitats   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 2 Instal·lació de la unitat. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 

1 cada 5 unitats   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

2.2 Accessibilitat. 1 cada 5 unitats   Difícilment accessible. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.3 Anivellament. 1 cada 5 unitats   Manca d'anivellament. 

  Anivellament incorrecte. 
 

  

FASE 3 Connexionat de la unitat a les línies frigorífiques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Connexió dels cables. 1 per instal·lació   Manca de subjecció o de continuïtat. 
 

  

FASE 4 Connexionat de la unitat a la xarxa elèctrica. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió dels cables. 1 per connexió   Manca de subjecció o de continuïtat. 
 

  

FASE 5 Connexionat de la unitat a la xarxa de desguàs. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Connexió dels cables. 1 per instal·lació   Manca de subjecció o de continuïtat. 
 

  

IEI040 Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 100 m², composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits 

interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per calefacció 

elèctrica, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; mecanismes gamma 

mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig i traçat de canalitzacions. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per tub   No s'ha col·locat per sobre de qualsevol 

canalització destinada a la conducció 

d'aigua o de gas. 

1.2 Dimensions. 1 per tub   Insuficients. 

1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 

1 per local o oficina   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 2 Col·locació de la caixa per al quadre. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre i tipus. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

2.2 Col·locació. 1 per caixa   Difícilment accessible. 

2.3 Dimensions. 1 per caixa   Insuficients. 

2.4 Connexions. 1 per caixa   Insuficients per al nombre de cables que 

escometen a la caixa. 

2.5 Enrasat de la caixa amb el parament. 1 per caixa   Falta d'enrasament. 

2.6 Fixació de la caixa al parament. 1 per caixa   Insuficient. 
 

  

FASE 3 Muntatge dels components. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Muntatge i disposició d'elements. 1 per element   Ordre de muntatge inadequat. 

  Conductors endurits i sense espai de 

reserva. 

3.2 Nombre de circuits. 1 per element   Absència d'identificadors del circuit servit. 

3.3 Situació i connexionat de components. 1 per element   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 4 Col·locació i fixació dels tubs. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Identificació dels circuits. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

4.2 Tipus de tub protector. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.3 Diàmetres. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

4.4 Passos a través d'elements 

constructius. 

1 per pas   Discontinuïtat o absència d'elements 

flexibles en el pas. 
 

  

FASE 5 Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

5.2 Dimensions. 1 per caixa   Insuficients. 

5.3 Connexions. 1 per caixa   Insuficients per al nombre de cables que 

escometen a la caixa. 

5.4 Tapa de la caixa. 1 per caixa   Fixació a obra insuficient. 

  Falta d'enrasament amb el parament. 

5.5 Empalmament en les caixes. 1 per caixa   Empalmament defectuós. 
 

  

FASE 6 Estesa i connexionat de cables. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Identificació dels conductors. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

6.2 Seccions. 1 per conductor   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

6.3 Connexió dels cables. 1 per local o oficina   Manca de subjecció o de continuïtat. 

6.4 Colors utilitzats. 1 per local o oficina   No s'han utilitzat els colors reglamentaris. 
 

  

FASE 7 Col·locació de mecanismes. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Nombre i tipus. 1 per mecanisme   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

7.2 Situació. 1 per mecanisme   Mecanismes en volums de prohibició en 

banys. 

  Situació inadequada. 

7.3 Connexions. 1 per mecanisme   Lliurament de cables insuficient. 

  Collament de borns insuficient. 

7.4 Fixació a obra. 1 per mecanisme   Insuficient. 
 

  

IFI010 Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la 

xarxa d'aigua freda i calenta. 

1,00 U 

IFI010b Instal·lació interior de fontaneria per office amb dotació per: aigüera, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua 

freda. 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions i traçat. 1 per unitat   El traçat no s'ha realitzat exclusivament 

amb trams horitzontals i verticals. 

  La canonada no s'ha col·locat per sota de 

qualsevol canalització o element que 

contingui dispositius elèctrics o 

electrònics, així com de qualsevol xarxa 

de telecomunicacions. 

  Distància inferior a 30 cm a altres 

instal·lacions paral·leles. 

  La canonada d'aigua calenta s'ha 

col·locat per sota de la canonada d'aigua 

freda, en un mateix plànol vertical. 

  Distància entre canonades d'aigua freda i 

d'aigua calenta inferior a 4 cm. 

  Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.2 Volums de protecció i prohibició 

respecte a altres instal·lacions o 

elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

1.3 Alineacions. 1 per unitat   Desviacions superiors al 2‰. 
 

  

FASE 2 Col·locació i fixació de canonades i claus. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Diàmetres i materials. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

2.2 Nombre i tipus de suports. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

2.3 Separació entre suports. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

2.4 Unions i junts. 1 per unitat   Falta de resistència a la tracció. 

  Unions defectuoses o sense element 

d'estanquitat. 
 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació   CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 

destinada al consumo humano 
 

  

III100 Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led de 1 W. 6,00 U 

III130 Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents de Led. 23,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Variacions superiors a ±20 mm. 
 

  

FASE 2 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats   Fixació deficient. 

2.2 Connexions de cables. 1 cada 10 unitats   Connexions defectuoses a la xarxa 

d'alimentació elèctrica. 

  Connexions defectuoses a la línia de 

terra. 

2.3 Nombre de làmpades. 1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

IOA020 Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens. 8,00 U 

IOS020 Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm. 2,00 U 

IOX010 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 1,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació de les lluminàries. 1 per garatge   Inexistència d'una lluminària en cada 

porta de sortida i en cada posició en la 

qual sigui necessari destacar un perill 

potencial o l'emplaçament d'un equip de 

seguretat. 

1.2 Altura de les lluminàries. 1 per unitat   Inferior a 2 m sobre el nivell del terra. 
 

  

ISD005 Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 4,00 m 
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FASE 1 Presentació de tubs. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 2 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició, tipus i nombre de brides o 

ganxos de subjecció. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

2.2 Pendents. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 3 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Passos a través d'elements 

constructius. 

1 cada 10 m   Absència de passamurs. 

3.2 Nombre i tipus de suports. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

3.3 Separació entre suports. 1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

3.4 Tipus, material, situació i diàmetre. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

3.5 Unions i junts. 1 cada 10 m   Falta de resistència a la tracció. 
 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

IVM060 Barret d'ABS, per a conducte de sortida de 125 mm de diàmetre exterior, acabat llis, color gris, per ventilació mecànica. 2,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

IVV030 Conducte de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat en posició vertical, per instal·lació de ventilació. 2,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteig i traçat del conducte. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

1.2 Dimensions, aplomat i traçat. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

1.3 Volums de protecció i prohibició 

respecte a altres instal·lacions o 

elements. 

1 cada 20 m   No s'han respectat. 

 

  

FASE 2 Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 3 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Nombre i tipus de suports. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

3.2 Separació entre suports. 1 cada 20 m   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

3.3 Tipus, material, situació i diàmetre. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

3.4 Unions i junts. 1 cada 20 m   Falta de resistència a la tracció. 
 

  

RAG012 Alicatat amb rajola de València acabat llis, 31x44 cm, 10 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, resistència al 

lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de plaques de guix laminat en paraments interiors, mitjançant 

adhesiu de ciment normal, C1 blanc, amb doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC. 

23,24 m² 

 

  

FASE 1 Preparació de la superfície suport. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Planitud. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±2 mm, amidades 

amb regla de 2 m. 

1.2 Neteja. 1 en general   Existència de restes de brutícia. 
 

  

FASE 2 Replanteig de nivells i disposició de rajoles. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les rajoles. 1 cada 30 m²   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 3 Col·locació de mestres o regles. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Anivellament. 1 cada 30 m²   Manca d'anivellament. 

  Anivellament incorrecte. 
 

  

FASE 4 Preparació i aplicació de l'adhesiu. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Temps útil de l'adhesiu. 1 cada 30 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

4.2 Temps de repòs de l'adhesiu. 1 cada 30 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 

  

FASE 5 Formació de juntes de moviment. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Junts de partició i perimetrals. 1 cada 30 m²   Gruix inferior a 0,5 cm. 

  Falta de continuïtat. 
 

  

FASE 6 Col·locació de les rajoles. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Col·locació de les rajoles. 1 cada 30 m²   Presència de buits en l'adhesiu. 

  Desviació entre dues rajoles adjacents 

superior a 1 mm. 

  Manca d'alineació en algun junt superior 

a ±2 mm, mesurada amb regla de 1 m. 

6.2 Separació entre rajoles. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 

  Superior a 0,3 cm. 
 

  

FASE 7 Execució de cantonades i racons. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Cantonades. 1 cada 30 m²   Absència de cantoneres. 
 

  

FASE 8 Rejuntat de rajoles. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Neteja dels junts. 1 cada 30 m²   Existència de restes de brutícia. 

8.2 Aplicació del material de rejuntat. 1 cada 30 m²   No han transcorregut com a mínim 24 

hores des de la col·locació de les rajoles. 

  Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

8.3 Continuïtat en el rejuntat. 1 cada 30 m²   Presència de barraques. 
 

  

FASE 9 Acabat i neteja final. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Planitud. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 

amb regla de 2 m. 

9.2 Anivellació entre rajoles. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±2 mm. 

9.3 Alineació dels junts de col·locació. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±2 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 

9.4 Neteja. 1 en general   Existència de restes de brutícia. 
 

  

RIP035 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% 

d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); sobre parament interior de guix projectat o 

plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. 

110,18 m² 

RIP035b Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% 

d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); sobre parament interior de guix projectat o 

plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 m d'altura. 

89,76 m² 

 

  

FASE 1 Preparació del suport. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per estança   Existència de restes de brutícia. 
 

  

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Acabat. 1 per estança   Existència d'escorriment, clivelles, 

fissures, escrostonats, bosses o manca 

d'uniformitat. 

2.2 Rendiment de cada mà. 1 per estança   Inferior a 0,1 l/m². 

2.3 Color de la pintura. 1 per estança   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

RPG010 Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis 

amb canvis de material, amb cantoneres. 

65,60 m² 

 

  

FASE 1 Preparació del suport que es revestirà. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 en general   No s'ha humitejat prèviament. 

1.2 Col·locació de la malla entre diferents 

materials. 

1 cada 200 m²   Absència de malla en algun punt. 

 

  

FASE 2 Realització de mestres. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Mestres verticals formades per bandes 

de morter. 

1 cada 200 m²   No han format arestes a les cantonades, 

els racons i les guarnicions dels buits. 
 

  

FASE 3 Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Col·locació. 1 cada 200 m² de superfície 

revestida 

  La seva aresta no ha quedat enrasada 

amb les cares vistes de les mestres de 

cantonada. 

  L'extrem inferior de la cantonera no ha 

quedat a nivell del sòcol. 

  Desplom superior a 0,3 cm/m. 
 

  

FASE 4 Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestimient. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Altura de l'arrebossat. 1 cada 200 m²   Insuficient. 

4.2 Planitud. 1 cada 200 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 

amb regla de 2 m. 

4.3 Horitzontalitat. 1 cada 200 m²   Variacions superiors a ±3 mm/m. 

4.4 Gruix. 1 cada 200 m²   Inferior a 15 mm en algun punt. 
 

  

RQO011 Revestiment de paraments exteriors de formigó amb morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat 

raspat, color sorra, espessor 15 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis inclús en els canvis de material, 

aplicat sobre una capa de morter pont d'unió, de 5 mm d'espessor, en aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències. 

34,07 m² 

 

  

FASE 1 Preparació de la superfície suport. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 en general   Existència de restes de brutícia. 

1.2 Col·locació de la malla entre diferents 

materials. 

1 cada 100 m²   Absència de malla en algun punt. 

1.3 Col·locació de la malla en els fronts de 

forjat. 

1 cada 100 m²   No sobrepassa el forjat almenys en 15 

cm per sobre i 15 cm per sota. 
 

  

FASE 2 Especejament dels panys de treball. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Dimensions dels panys de treball. 1 cada 100 m²   Distància vertical entre junts horitzontals 

superior a 2,20 m. 

  Distància horitzontal entre junts verticals 

superior a 7 m. 

  Superfície del pany de treball superior a 

15 m². 

2.2 Espessor del morter en l'almesquí. 1 cada 100 m²   Inferior a 8 mm. 
 

  

FASE 3 Preparació del morter monocapa. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Dosificació, proporció d'aigua de pastat 

i manera d'efectuar la barreja. 

1 per pastada   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 

3.2 Temps d'espera de la barreja, abans de 

ser utilitzada. 

1 per pastada   Inferior a 5 minuts. 

3.3 Temps útil de la barreja. 1 per pastada   Superior a 1 hora. 
 

  

FASE 4 Aplicació del morter monocapa. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Propietats de la barreja. 1 per pastada   Manca d'homogeneïtat en la seva 

consistència. 

  Manca de treballabilitat. 

4.2 Col·locació de la malla. 1 cada 100 m²   Distància entre la malla i la superfície 

suport inferior a un terç del gruix de la 

capa de morter. 

  Distància entre la malla i la superfície 

exterior inferior a un terç del gruix de la 

capa de morter. 
 

  

FASE 5 Reglejat i allisat del revestiment. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Planitud. 1 cada 100 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 

amb regla de 1 m. 
 

  

RSA020 Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 4 mm d'espessor, aplicada manualment, per a 

la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines 

sintètiques modificades, que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), preparada per rebre paviment 

ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). 

89,76 m² 

 

  

FASE 1 Aplicació de l'emprimació. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplicació. 1 cada 20 m²   Manca d'uniformitat. 
 

  

FASE 2 Pastat amb creu de pastar elèctric. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Temps útil de la barreja. 1 cada 20 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 

  

FASE 3 Abocament i estesa de la mescla. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix de la capa. 1 cada 20 m²   Inferior a 4 mm. 

3.2 Junts. 1 cada 20 m²   Absència de junts perimetrals. 

  No coincidència amb les juntes de 

dilatació de la pròpia estructura. 

3.3 Acabat de la superfície. 1 cada 20 m²   Presència de bombolles d'aire. 
 

  

RSG010 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 60x120 cm, 18 €/m², capacitat d'absorció d'aigua 

E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament 15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap 

característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 3 

i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 

89,76 m² 

 

  

FASE 1 Neteja i comprovació de la superfície suport. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Planitud. 1 cada 400 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 

amb regla de 2 m. 

1.2 Neteja. 1 cada 400 m²   Existència de restes de brutícia. 
 

  

FASE 2 Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Junts de col·locació, de partició, 

perimetrals i estructurals. 

1 cada 400 m²   Falta de continuïtat. 

 

  

FASE 3 Aplicació de l'adhesiu. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix i estesa de l'adhesiu. 1 cada 400 m²   Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 

  

FASE 4 Col·locació de les rajoles a punta de paleta. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Col·locació de les rajoles. 1 cada 400 m²   Presència de buits en l'adhesiu. 

  No s'han col·locat abans de concloure el 

temps obert de l'adhesiu. 

  Desviació entre dues rajoles adjacents 

superior a 1 mm. 

  Manca d'alineació en algun junt superior 

a ±2 mm, mesurada amb regla de 1 m. 

4.2 Planitud. 1 cada 400 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 

amb regla de 2 m. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.3 Separació entre rajoles. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,3 cm. 
 

  

FASE 5 Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Junts de partició i perimetrals. 1 cada 400 m²   Gruix inferior a 0,5 cm. 

  Profunditat inferior al gruix del 

revestiment. 

  Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

5.2 Junts estructurals existents. 1 cada 400 m²   No s'ha respectat la seva continuïtat fins 

al paviment. 
 

  

FASE 6 Rejuntat. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Neteja dels junts. 1 cada 400 m²   Existència de restes de brutícia. 

6.2 Aplicació del material de rejuntat. 1 cada 400 m²   No han transcorregut com a mínim 24 

hores des de la col·locació de les rajoles. 

  Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 

  

FASE 7 Neteja final del paviment. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja. 1 en general   Existència de restes de brutícia. 
 

  

RSG020 Entornpeu ceràmic de gres porcellànic, mat o natural de 7 cm, 5 €/m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb 

la mateixa tonalitat de les peces. 

55,65 m 

 

  

FASE 1 Col·locació de l'entornpeu. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació. 1 cada 20 m   Col·locació deficient. 

1.2 Planitud. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±4 mm, amidades 

amb regla de 2 m. 

  Existència de celles superiors a 1 mm. 
 

  

RTC015 Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, acústic amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format per una 

placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm. 

79,05 m² 

RTC015b Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa 

de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

10,71 m² 

 

  

FASE 1 Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  En l'element suport no estan marcades 

totes les línies corresponents a la situació 

dels perfils de l'estructura primària. 

  Manca de coincidència entre el marcatge 

de l'estructura perimetral i el de 

l'estructura secundària en algun punt del 

perímetre. 
 

  

FASE 2 Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Separació entre ancoratges. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  Superior a 90 cm. 

2.2 Ancoratges i penjador. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  No s'han situat perpendiculars als perfils 

de l'estructura suport i alineats amb ells. 
 

  



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 63 de  222 

 

 

 

FASE 3 Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Col·locació de les mestres primàries. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  No s'han encaixat sobre les suspensions. 

  No s'han anivellat correctament. 

  No s'han començat a encaixar i anivellar 

pels extrems dels perfils. 

3.2 Distància als murs perimetrals de les 

mestres primàries paral·leles a aquests. 

1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  Superior a 1/3 de la distància entre 

mestres. 

3.3 Unió de les mestres secundàries a les 

primàries. 

1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  Absència de peça d'encreuament. 

3.4 Distància als murs perimetrals de les 

mestres secundàries. 

1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  Superior a 10 cm. 

3.5 Separació entre mestres secundàries. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  Superior a 32 cm. 

 

  

FASE 4 Cargolat i col·locació de les plaques. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Col·locació. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  No s'han col·locat perpendicularment als 

perfils portants. 

  No s'han col·locat matajunts. 

  Solapament entre junts inferior a 40 cm. 

  Gruix dels junts longitudinals entre 

plaques superior a 0,3 cm. 

  Els junts transversals entre plaques no 

han coincidit sobre un element portant. 

4.2 Cargolat. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  No s'ha cargolat perpendicularment a les 

plaques. 

  Els cargols no han quedat lleugerament 

enfonsats respecte a la superfície de les 

plaques. 

  Separació entre cargols superior a 20 cm. 
 

  

FASE 5 Tractament de junts. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Col·locació de la cinta de junts. 1 cada 20 m² i no menys de 1 

per estança 

  Existència d'encreuaments o 

solapaments. 
 

  

RVE010 Mirall de lluna incolora de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al parament. 0,40 m² 

 

  

FASE 1 Col·locació del mirall. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre miralls. 1 cada 10 m²   Inferior a 0,1 cm. 
 

  

SAL040 Lavabo de porcellana sanitària, mural, model Diverta "ROCA", color Blanco, de 470x440 mm, equipat amb aixetes 

monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i 

desguàs amb sifó botella extensible, model Minimal. 

1,00 U 

SCF010 Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipat amb aixetes monocomandament amb 

cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat. 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Muntatge del conjunt d'aixetes. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Unions. 1 per aixeta   Inexistència d'elements de junt. 
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SCM020 Mobiliari complet en cuina compost per 1,8 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment 

melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus 

P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec) i caires termoplàstics d'ABS, i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de 

partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de 

color gris, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, 

potes regulables per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els 

cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de tancament de la sèrie bàsica, fixats 

en els fronts de cuina. 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Colocación de frentes y cajones. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació dels calaixos. 1 per unitat   Absència de topalls per evitar l'obertura 

total. 

  S'ha permès una obertura superior a 2/3 

parts del fons del calaix. 

1.2 Altura dels calaixos. 1 per unitat   Variacions superiors a ±20 mm. 
 

  

SNM010 Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica color crema o blanc, part inferior folrada de 

material neutre i cantell frontal d'una sola fulla d'estratificat de 180x62x3 cm, amb formació de buit, tupè, embellidor i acabaments. 

1,00 U 

 

  

FASE 1 Replanteig i traçat en el parament de la situació del taulell de cuina. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Geometria. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

1.2 Situació dels junts. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
 

  

FASE 2 Col·locació, ajustament i fixació del taulell de cuina sobre els elements suport. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Horitzontalitat. 1 per unitat   Pendents superiors al 0,1%. 

2.2 Altura. 1 per unitat   Variacions superiors a ±5 mm. 
 

  

FASE 3 Segellat i massillat de punts de trobada. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Unions. 1 per unitat   Manca d'estanquitat. 
 

  

UXH010 Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat granallat, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 

40x40x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de terrasses i patis, col·locada picat de pitxell amb morter.  Inclou demolició de 

paviment actual, per la formació de la nova rampa d'accés i la formació de la base d'aquesta mitjançant formigó 

5,63 m² 

 

  

FASE 1 Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 

  Superior a 3 mm. 
 

  

FASE 2 Formació de juntes i trobades. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Junts de dilatació. 1 cada 100 m²   No coincidència amb les juntes de 

dilatació de la pròpia estructura. 

  Inexistència de juntes en encontres amb 

elements fixos, com pilars o arquetes de 

registre. 

2.2 Juntes de contracció. 1 cada 100 m²   Separació entre junts superior a 6 m. 

  Superfície delimitada per junts superior a 

30 m². 
 

  

FASE 3 Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Reomplert de junts. 1 cada 100 m²   No han transcorregut com a mínim 24 

hores des de la col·locació de les rajoles. 

  Utilització de pasta per a rebliment de 

juntes. 

  La sorra no s'ha estès totalment seca. 

  La sorra no ha penetrat en tot el gruix del 

junt. 
 

  

GRA010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

3,00 U 

 

  

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor. 
 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor   Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A 

L'EDIFICI ACABAT. 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei 

a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL 

CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte 

i les que pogués ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
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5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable 

i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant 

l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el capítol 

"Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de 

qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest 

Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, 

a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 
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MA.3  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I  SALUT  

 

 

 

 

  ÍNDEX 

 

 INTRODUCCIÓ 

 

 FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 

 

 MEMÒRIA 

 

-A.- Dades tècniques 

       ANNEX CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 

       MESURES PREVENTIVES COL.LECTIVES 

       LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES ON ES PRESTEN TREBALLS QUE IMPLIQUIN  RISCS ESPECIALS. 

        SERVEIS HIGIÈNICS.  

 

-B.- Riscs en la realització de l’obra.  

       Mesures preventives adequades als de la realització de l’obra. 

 

-C.- Riscs de la maquinària i dels mitjans auxiliars. Mesures preventives.  

       Equips de protecció individual 

 

-D.- Protecció contra incendis. 

 

-E.- Higiene industrial i malalties professionals. 

 

-F.- Higiene i benestar del personal. 

 

-G.- Pla de seguretat. 

 

-H.- Llibre d’incidències 

 

- I .- Riscs i mesures de protecció a tercers 

 

 

 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

 CONSIDERACIONS DELS TREBALLS I TRÀMITS DE SEGURETAT 

 

 NORMATIVA APLICABLE 
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 INTRODUCCIÓ 

 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la Presidència BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels 

treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte 

d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a :  

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA CORRESPONENT A L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL Nº27, SITUAT AL PORT 

ESPORTIU DE RODA DE BERÀ, PLAÇA DEL MEDITERRANI, 43883 – RODA DE BERÀ. 

 

El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties 

professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu día les degudes condicions de seguretat i 

salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 

 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el 

treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, 

quan no 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 que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix es recorda que, 

segons l’art. 15è del Reial Decret, els contratistes i sotcontratistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 

de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

 

Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la 

Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 10.11.95  

Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís 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 i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu 

immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment,   i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, al contractista i als sotcontractistes. 

 

 

 FITXA RESUM DADES DE REFERENCIA DE L’OBRA 

                                            

TIPUS D'OBRA Adequació local comercial 

SITUACIÓ Plaça del Mediterrani, Port Esportiu Roda, local nº27, 43883 - Roda de Berà 

 

PROMOTOR Ajuntament Roda de Berà 

ADREÇA c/ Joan Carles I, nº15, 43883 - Roda de Berà 

 

                                                   TÈCNICS EN FASE DE PROJECTE 

    CÀRREC                      NOM I COGNOMS   TITULACIÓ 

REDACTOR ALBERT CANALS GALOFRÉ ARQ. TÈCNIC 

 

REDACTOR EBSS ALBERT CANALS GALOFRÉ ARQ. TÈCNIC 

 

 

                                        TÈCNICS EN FASE D'OBRA-DIRECCIÓ FACULTATIVA 

    CÀRREC                      NOM I COGNOMS   TITULACIÓ 

Director obra ALBERT CANALS GALOFRÉ ARQ. TÈCNIC 

 

CONSTRUCTOR: a definir 

PERSONAL LABORAL PREVIST TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Mitjana 3 
Màxim 

Simultani 
6 

Dies de 

treball 
120 

Total 

mesos 
4 
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 MEMÒRIA 

 

A.- DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA 

 

A.1.- SITUACIO. 

L'obra està situada a: Plaça del Mediterrani, Port Esportiu Roda, local nº27, 43883 - Roda de Berà 

Denominació: Adequació local comercial  

Edifici destinat a: local equipament municipal 

 

A.2.- ANALISI DE L'ENTORN DE L'OBRA. 

Antecedents referits a la seva ubicació: EDIFICI SITUAT EN ÀMBIT PORT ESPORTIU, ACTUALMENT AMB LA ESTRUCTURA DIÀFANA. 

Edificis confrontants, accessos, topografia, climatologia, etc: ZONA PORT ESPORTIU, AMB LOCALS COMERCIALS, PERFECTAMENT ACCESSIBLE, 

TERRENY AMB POCA PENDENT, CLIMATOLOGIA MEDITERRÀNIA. 

Centres d’assistència sanitària: CAP Torredembarra, c/ Onze de setembre, s/n, Tel. 977 643 809  

 

TELÈFONS I ADRECES EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 

EMERGÈNCIES 112 

BOMBERS 082 

POLICIA LOCAL 092 

MOSSOS D’ESQUADRA 088 

CAP TORREDEMBARRA 977 64 38 09 

HOSPITAL DEL VENDRELL 977 23 18 14 

 

 

A.3.- ANÀLISI DEL PROJECTE O LES OBRES A REALITZAR. 

 

El local a reformar és el nº27, i està situat dins l’àmbit del Port Esportiu de Roda; segons les dades de la declaració d’obra nova en 

construcció es va construir l’any 2007. Actualment és una edificació formada per una estructura vertical de pilars de formigó armat, i 

una estructura horitzontal formada per forjat reticular de formigó armat, tant en el terra com en el sostre. En la planta inferior hi ha 

l’aparcament del port esportiu. En la part superior hi ha una coberta plana no transitable, acabada amb grava. La trobada de la 

coberta amb la façana s’ha resolt amb un muret de blocs de formigó, d’una alçada d’uns 40cm. 

 

El local objecte d’aquest projecte està situat en el costat nord-est de la planta superior, de l’edificació existent, totalment diàfana, 

formada només per pilars i forjats de formigó, sense tancaments ni acabats interiors. 

 

L’Ajuntament de Roda de Berà vol dur a terme les obres de condicionament que permetin assolir les condicions d’ús i disposar de 

les instal·lacions necessàries, per a destinar-ho a equipament municipal, possiblement a oficina de turisme.  

 

 

ANNEX CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES. 

 

     

       CONDUCCIONS DE SERVEIS PRÒXIMS A L'OBRA I ALS SEUS ACCESSOS IMMEDIATS 

 

SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 

  
CARACTERÍSTIQUES          

TÈCNIQUES 

             (1) 

   DISTANCIA        

         (2) 

A DESVIAR 

SI NO SI NO 

 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 
   X  XARXA SOTERRADA 

LÍMIT 

PARCEL·LA 
   X 

 

ABASTAMENT D'AIGUA 
   X  XARXA SOTERRADA 

LÍMIT 

PARCEL·LA 
   X 

 

XARXA DE REC 
  X     

 

CLAVEGUERAM 
   X  XARXA SOTERRADA 

LÍMIT 

PARCEL·LA 
   X 

 

XARXA DE GAS 
  X     

 

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?  ___ SÍ    _X_ NO 

 En cas afirmatiu:       N. de linies    ____          Tensió______                                                  

                                   Distància a l’obra o a elements pròxims    _____ m. 

                                       (grues, bastides, etc)               

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
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                MESURES PREVENTIVES COL.LECTIVES QUE CAL  ADOPTAR 

 

FASES D'OBRA               

 

 MESURES PREVENTIVES PREVISTES 

               

           DESCRIPCIÓ 

SI NO 

Treballs previs   X  Escales de mà 

Passarel·les de circulació 

Plataforma de descàrrega 

 

Enderrocs   X  

Moviment de terres   X  

Fonaments   X  

Estructura i coberta   X  

Ram de paleta   X  

Enguixats   X  

Revestiments i aplacats   X  

Instal.lacions   X  

Fusteria interior i exterior   X  

Acabats   X  

 

 

 

LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES ON ES PRESTEN TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCOS ESPECIALS. 

     RISCOS ESPECIALS 

      EN AQUESTA OBRA 

       ZONA 

 (fase de l’obra) 
    MESURES PREVENTIVES      

 DESCRIPCIÓ DEL RISC SI No 

Soterraments  X  Moviment de terres 

Canalitzacions 

- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

- ORGANITZACIÓ I FORMACIÓ DELS 

TREBALLADORS. 

 

 

- MÀQUINES I EQUIPS. 

 

- PROFESSIONALS ESPECIALISTES. 

 

 

- MITJANS AUXILIARS. 

 

- MATERIALS I PRODUCTES QUIMICS. 

Enfonsament  X  Enderrocs 

Muntatje elements 

prefabricats 

Caiguda d'altura  X  Estructura, ram de paleta, 

coberta, tancaments 

Exposició a agents químics  X  Aïllaments i 

impermeabilització 

Exposició a agents biològics  X  Aïllaments i 

impermeabilització 

Exposició a radiación ionitzants  X  Instal.lacions i manyeria 

Ofegament per inmersió  X Treballs obres hidràúliques 

Treballs subterranis  X Túnels i pous 

Inmersió amb equip subaquàtic  X Treballs obres hidràuliques 

Caixes d'aire comprimit X  Instal.lacions 

Ús d'explosius  X Moviment de terres, 

enderrocs 

Muntatge i desmuntatge d'elements 

prefabricats 

X  Estintolaments, estructura, 

Ram paleta, revestiments, 

aplacats, etc 

 

SERVEIS HIGIÈNICS 

 

 

TIPUS DE SERVEIS 

 

 

 N.  

 

  Sup. Total 

  destinada 

 

 OBSERVACIONS 

Vàters 1   

Lavabos 1   

Vestuaris 0   

Taquilles 0   

Dutxes 0   

Menjador/cuina 0   

Farmaciola 1   

 

 

OBSERVACIONS 

Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat  i salut tinguin l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del 

contracte d’obra, s’incloguin les disposicions adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, dels seus 

subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi. 

 

 

 

 

 

 

 

B.- RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA.MESURES PREVENTIVES 
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RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 

                   FORMA D'ACCIDENT 

RISCOS         MESURES PREVENTIVES 

SI NO    CODI FASE INSTAL·LACIÓ/PREVISIÓ 

Caiguda de persones a diferent nivell     

Caiguda de persones al mateix nivell   O-1 Inici fase 

Caiguda d'objectes per desplom   I-1  O-3 Inici fase, incorporació treball 

Caiguda d'objectes per manipulació   I-13  E-33 Inici fase, incorporació treball 

Caiguda d'objectes despresos   I-1  O-3 Inici fase 

Trepitjades sobre objectes   I13,01,O3 Inici fase, incorporació treball 

Xocs contra objectes immòbils   O-10 Inici fase 

Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina   E-3, E-14 Inici fase 

Cops per objectes o eines   I-8, E-33 Inici fase, incorporació treball 

Projecció de fragments o partícules   I-3 Incorporació treballadors 

Atrapaments per o entre objectes   E-20  E21 Inici fase  

Atrapaments per bolcada de màquina   E-3, E14 

P-1, P-2 

Inici fase 

Incorporació treballadors 

Sobreesforços   O-7 Inici fase 

Exposició a temperatures extremes     

Contactes tèrmics   E-34 Inici fase 

Contactes elèctrics   O-4 Inici fase 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives   E-34 Inici fase 

Contactes amb substàncies càustiques/corrosives   I-9, O-20 Inici fase, incorporació treball. 

Exposició a radiacions   E-30, I-5 Inici fase, incorporació treball 

Explosions   O-22 E34 Inici fase 

Incendis   O-22 E34 Inici fase 

Causats per essers vius     

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles   E1,E2,E3 

E5,E14 

P1,P2 

Inici fase 

Incorporació treballadors 

Accidents de trànsit     

Causes naturals (infarts, ambòlia, etc.)     

Altres     

Malalties causades per agents químics   Q-1 Inici fase 

Malalties causades per agents físics   I-2 Incorporació treballadors 

Malalties causades per agents biològics     

Malalties causades per altres agents     

 

                                                            MESURES PREVENTIVES 

A

L 

DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

I-1   Casc de seguretat. 

I-2   Protector Auditiu. 

I-3   Ulleres de Seguretat. 

I-4   Pantalla Facial. 

I-5   Pantalla soldadura. 

I-6   Mascara autófiltrant. 

I-7   Filtre antigàs. 

I-8   Guants agents mecànics 

I-9   Guants agents químics 

I-10 Guants contra agents d’origen 

elèctric. 

I-11 Guants contra agents d’origen 

tèrmic.  

I-12 Maneguís de Seguretat. 

I-13 Calçat de seguretat- Agents 

mecànics. 

I-14 Calçat de seguretat- Agents 

químics. 

I-15 Calçat de seguretat- Agents 

elèctrics. 

I-16 Calçada de seguretat- Agents 

tèrmics. 

I-17 Polaines. 

I-18 Genolleres. 

I-19 Roba de Treball. 

I-20 Cinturó de seguretat tipus Caiguda. 

I-21 Cinturó de seguretat tipus 

suspensió 

I-22 Cinturó de seguretat tipus 

subjecció. 

I-23 Dispositiu anticaiguda. 

I-24 Cable fiador. 

I-25 Roba i Accessoris de Senyalització. 

I-26 Faixa antivibracions. 

I-27 Canalleres  

ORGANITZACIÓ. 

O-1 Accessos  a l’obra. 

O-2 Condicions escales fixes o 

rames. 

O-3 Zones de talles i acopis. 

O-4 Instal·lacions provisionals 

d’obra. 

O-5 Comprovacions i actuacions 

previes a la rehabilitació d’una 

façana. 

O-6   Senyalització general a l’obra. 

O-7   Sobreesforços. 

O-8   Comprovació i actuació prèvia 

a  obres d’enderrocs. 

O-9   Comprovacions prèvies a 

impacte. 

O-10 Excavació a cel obert (sense 

estructura prèvia) 

O-11 Excavació de rases i pous. 

O-12 Fonamentació superficial – 

sabates. 

O-13 Sanejament. 

O-14 Estructures. 

O-15 Estructures – Manipulació 

Formigó. 

O-16 Coberta inclinada de teula. 

O-17 Coberta plana. 

O-18 Tancaments. 

O-19 Acabats. 

O-20 Acabats – Mesures 

específiques per oficis. 

O-21 Instal·lacions 

O-22 Instal·lacions – Mesures 

específiques Per oficis. 

O-23 Instal·lacions – Ascensors i 

muntacàrregues. 

MÀQUINES / EQUIPS. 

E-1   Dúmper. 

E-2   Excavadora, 

retroexcavadora,Excav

adora con bivalva. 

E-3   Pala carregadora. 

E-4   Tractor, buldòzer. 

E-5   Petita 

compactadora, picó 

mecànic. 

E-6   Pilotadores per 

trépan rotatori. 

E-7   Perforadores. 

E-8   Grua torre 

desmunt. per obres             

       

(cubilot,forquilla,cables

,cintes...) 

E-9   Plataforma 

elevada. 

E-10 Plataforma 

elevada. 

E-11 Cabrestant 

elèctric amb braç. 

E-12 Carretó elevador ( 

toro ). 

E-13 Camió grua. 

E-14 Camió de 

transport. 

E-15 Camió 

formigonera. 

E-16 bomba per a 

formigonar. 

E-17 Mototrailla. 

 

 

 

E-18 Estenedora de 

producte asfàltic. 

E-19 Serra circular de 

taula. 

E-20 Serra de taula par 

a ceràmica. 

E-21 Radial. 

E-22 Formigonera. 

E-23 Trépan. 

E-24 Martell pneumàtic 

E-25 Pistola. 

E-26 Vibrador. 

E-27 Cobradora de 

ferralla. 

E-28 Compressor. 

E-29 Màquina  per a 

fer regates. 

E-30 Equip de 

soldadura elèctrica. 

E-31 Equip de 

soldadura autògena. 

E-32 Petita maquinària 

diversa. 

E-33 Eines manuals. 

E-34 Bufador 

 

PROFESIONALS 

P-1 Maquinista 

P-2 Senyalista 

P-3 Gruista 

 

 

MITJANS AUXILIARS. 

MA-1   Bastides tubulars. 

MA-2   Bastides penjades. 

MA-3   Bastides de cavallets. 

MA-4   Escales de mà. 

MA-5   Castellet de 

formiguejar 

MA-6   Baixants de runa. 

MA-7   Gàbia de soldar. 

MA-8   Passarel·les de 

circulació 

MA-9   Plataforma de 

descàrrega 

MA-8   Passarel·les de 

circulació. 

MA-9   Plataforma de 

descàrrega. 

MA-10 Baranes. 

MA-11 Xarxes, tendals, 

lones,… 

MA-12 Xarxes de seguretat. 

MA-13 Puntals. 

 

MATERIALS I PRODUCTES 

QUÍMICS. 

Q-1 Ciment. 

Q-2 Additius. 

Q-3 Guix. 

Q-4 Desencofrats. 

Q-5 laques, vernissos i 

pintures. 

Q-6 Silicones. 

Q-7 Coure 

 

 

 

 

 

 

 

ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE: 

o Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
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o Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc. 

o Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 

o Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les parets. 

o No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 

o Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin produir plànols inclinats inestables. 

o Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 

o Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada. 

o Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 

o Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 

o Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les condicions de seguretat exigides. 

o Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu. 

o No tenir accés segur de l'obra a la bastida o a l’inrevés. 

o Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 

o Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans corresponents. 

o Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 

o Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 

o Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 

o Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 

o Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més escaient de solidesa per realitzar les 

maniobres de descàrrega. 

o Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 

o Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les xarxes de protecció degudament col·locades. 

o Treballar amb bastides metàl·liques sense travar. 

o Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables. 

o Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE. 

o Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 

o Muntar les bastides suspeses en la part superior. 

o Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de planta baixa. 

o Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de seguretat, inestables i d'un coeficient de 

seguretat inferior a cinc. 

o Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos tòxics, sense haver previst les mesures 

adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma expressa qualsevol accés del personal a 

nivells inferiors. 

o Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació o conservació. 

o Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o manteniment, en mala positura de tal forma que 

pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

o Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball. 

o Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics d'avís, així com que el personal no domini el camp visual. 

o Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti la caiguda de terres i danys a tercers. 

o Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 

o Pujar el personal a les càrregues de les grues. 

o Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 

 

 

C.- RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES PREVENTIVES  

 

CODI MAQUINARIA-EQUIP CODI MAQUINARIA-EQUIP 

E - 1 Dúmper E - 19 Serra circular de taula 

E - 2 
Excavadora, Retroexcavadora, Excavadora amb cullera 

bibalva 
E - 20 Serra de taula per a ceràmica 

E - 3 Pala carregadora E - 21 Radial 

E - 4 Tractor, bulldózer E - 22 Formigonera 

E - 5 Petita compactadora, picó mecànic E - 23 Trépan 

E - 6 Pilotadores per trépan rotatori  E - 24 Martell pneumàtic 

E - 7 Perforadores E - 25 Pistola 

E - 8 
Grua torre desmuntable per a obres ( inclou cubilot, forquilla, 

cables, cintes, etc. ) 
E - 26 Vibrador 

E - 9 
Grua aotopropulsada ( inclou cubilot, forquilla, cables, cintes, 

etc. ) 
E - 27 Corbadora de ferralla 

E - 10 Plataforma elevada E - 28 Compresor 

E - 11 Cabrestant elèctric amb braç ( maquinillo ) E - 29 Màquina per a fer regates 

E - 12 Carretó elevador ( toro ) E - 30 Equip de soldadura elèctrica 

E - 13 Camió grua E - 31 Equip de soldadura autògena 

E - 14 Camiò de transport E - 32 Petita maquinària diversa 

E - 15 Camió formigonera E - 33 Eines manuals 

E - 16 Bomba per a formigonar E - 34 Bufador 

E - 17 Mototrailla E - 35 Montacàrregues d'obra 

E - 18 Estenedora de producte asfàltic E - 36 Ascensor d'obra 

  E - 37 Sitja de formigó 

 

 

 

 

      RISCOS PER MAQUNARIA-EQUIP. FORMA D'ACCIDENT           MITJANS AUXILIARS. 

 01 Caiguda de persones a diferent nivell   MA-1   Bastides tubulars. 
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03 Caiguda d’objectes per desplom 

04 Caiguda d’objectes per manipulació 

05 Caiguda d’objectes despresos 

08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 

09 Cops per objectes o eines 

10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 

12 Atrapaments per bolcada de màquina 

13 Sobreesforços 

15 Contactes tèrmics 

16 Contactes elèctrics 

17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

19 Exposició a radiacions 

20 Explosions 

21 Incendis 

23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

27 Malalties causades per agents químics 

28 Malalties causades per agents físics 

 

MA-2   Bastides penjades. 

MA-3   Bastides de cavallets. 

MA-4   Escales de mà. 

MA-5   Castellet de formiguejar 

MA-6   Baixants de runa. 

MA-7   Gavia de soldar. 

MA-8   Passarel.les circulació 

MA-9   Plataforma de descàrrega 

MA-10 Baranes. 

MA-11 Xarxes, tendalls, lones,… 

 

 

 

 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

ORGANITZATIVES 

- Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de quins EPIs han d’utilitzar, així com 

quan i de quina forma han de fer-ne ús, i se’ls  lliuraran o bé se’ls indicarà on els poden trobar. 

- L’EPI s’ajustarà a les normes de certificació CE si n’hi ha en el mercat. 

- D’entre els diferents EPI’s que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen en l’apartat següent, es seleccionaran els 

més adequats atenent les indicacions de cada fabricant, per la qual cosa es sol·licitarà el manual d’instruccions segons RD 

1407/92. 

- L’EPI s’ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut dels treballadors. 

- En cas d’utilitzar diversos EPIs a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació als riscos corresponents. 

- Es portarà un control de la vida útil dels EPIs subministrats atenent les indicacions de cada fabricant. 

FORMATIVES 

- El treballador té l’obligació d’utilitzar i cuidar l’EPI d’acord amb les instruccions de l’encarregat o tècnic de prevenció. 

- El treballador té l’obligació de col·locar l’EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a l’efecte. 

- S’informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que es detecti en l’EPI i que, al seu parer, 

pugui reduir la seva eficàcia protectora. 

TÈCNIQUES 

I - 1 Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 1 o equip equivalent 

I - 2 Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 2 o equip equivalent 

I - 3 Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 4 Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 5 Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 

I - 6 Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 7 Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 8 Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 9 Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 10 Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 11 Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 12 Maneguins de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 13 Calçat de seguretat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 14 Calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 15 Calçat de seguretat contra agents d‘origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 16 Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 17 Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 

I - 18 Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
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I - 19 Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 20 Arnés de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 21 Arnés de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 22 Arnés de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 23 Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 24 Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 25 Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I – 26 Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 27 Canelleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

 

 

 

D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 

 

Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que es puguin emmagatzemar i en proporció d'1 Ud/500 m2 

construïts, de manera que la seva ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest material els revestiments, es 

col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 

 

E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 

 

En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran, d'acord amb les lleis actualment vigents, les 

següents mesures: 

- Ulleres anti-pols. 

- Caretes de respiració. 

- Vestits impermeables. 

- Cascs protectors auditius. 

- Equip de soldador complet. 

- Impermeables. 

- Guants de làtex. 

- Botes d'aigua. 

- Protectors d'extremitats. 

 

F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 

 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà mensualment i es reposar`s immediatament el material consumit. 

S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats 

laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic. Que es repetirà cada any. 

 

Per conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes complementàries, es quantifica per partides: 

- Vestuaris 2 m2/treballador. 

- Armariet 1 Ud/treballador. 

- Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 

- Comunes 1 Ud/25 treballadors. 

- Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 

- Farmaciola, obligatòria i constarà, com a mínim: 

 

 Aigua oxigenada. 

 Esperit 96º 

 Tintura de iode. 

 Mercromina. 

 Amoníac. 

 Gassa esterilitzada. 

 Cotó hidròfil. 

 Benes. 

 Esparadrap.  

              Antiespasmòdics. 

 Analgèsics. 

 Tònics cardíacs d'urgència. 

 Torniquet. 

 Bosses d'aigua o gel. 

 4 guants esterilitzats. 

 Xeringues d'un ús. 

 Agulles injectables d'un ús. 

 Termòmetre clínic. 

 

- Menjador segons les necessitats del personal. 

- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 

 

G.- PLA DE SEGURETAT. 

 

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà 

aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del 

seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla 

s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  

valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en el estudi ni variació de l'import total. 
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Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple 

dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 

En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o contractés l'execució d'una convenint que l'executant 

només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic 

amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte. 

En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en 

el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi 

de seguretat. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si 

escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer. 

  

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el 

decurs, de l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 

requerirà l’aprovació del coordinador. 

 

H.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat 

laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial d’Inspecció de treball. 

 

I.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de 

vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- 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. 

- Adequació de 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). 

- Bolcada de piles de material 

 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectives (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de 

la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

                              

  SISTEMES DE PROTECCIÓNS COL.LECTIVES (SPC): 

 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la 

persona o objecte a protegir. 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ.- Tindran com a mínim 100 cm d’alcària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha 

de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 

BARANES.- Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm (100 cm. a les 

bastides), llistó intermedi i entornpeu. 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES).- Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser 

sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

ESCALES DE MÀ.- Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 

metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 

 

 

CONSIDERACIONS DELS TREBALLS I TRAMITS DE SEGURETAT 

 

1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les 

pràctiques de la bona construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 

La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada categoria. 

2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o 

les característiques de les subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració 

econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en 

vigor. 

 3.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat 

que el conjunt acabat. 

4.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la 

Seguretat" 

5.- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol 

moment i sense càrrec, els treballs necessaris per solucionar-ho. 
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6.- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 

7.- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el 

Llibre d'Incidències. 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de remetre 

obligatòriament en el termini de 24 hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, Comitè de 

Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari, segons el cas.   

Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades anotacions. 

8.- El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de 

seguretat, del pla de seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic encarregat del seguiment. 

L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o col·lectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant 

els deterioraments per ús, o d'altra naturalesa. 

9.- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest 

avís anirà acompanyat si fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.   

L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si 

fos necessari. 

 

 

ANNEX PLATAFORMES ELEVADORES. 

 

DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ 

 

La plataforma elevadora mòbil de personal (PEMP) és una màquina mòbil destinada a desplaçar persones fins una posició de treball, amb una única 

i definida posició d'entrada i sortida de la plataforma. 

 

Està constituïda com a mínim per una plataforma de treball amb òrgans de servei, una estructura extensible i un xassís.  

 

Hi ha plataformes sobre camió articulades i telescòpiques, autopropulsades de tisora, autopropulsades articulades o telescòpiques i plataformes 

especials remolcables entre d'altres. 

 

Les PEMP es divideixen en dos grups principals: 

 Grup A: Són les que la projecció vertical del centre de gravetat (c.d.g.) de la càrrega està sempre a l'interior de les línies de bolcada. 

 Grup B: Són les que la projecció vertical del c.d.g. de la càrrega pot estar a l'exterior de les línies de bolcada. 

 

En funció de les seves possibilitats de translació, es divideixen en tres tipus: 

 Tipus 1: La translació només és possible si la PEMP es troba en posició de transport. 

 Tipus 2: La translació amb la plataforma de treball en posició elevada només pot ser manada per un òrgan situat al xassís. 

 Tipus 3: La translació amb la plataforma de treball en posició elevada pot ser manada per un òrgan situat a la plataforma de treball. 

 

ELEMENTS DE LA PLATAFORMA 

 

Plataforma de treball. 

Està formada per una safata envoltada per una barana, o per un cistell. 

 

Estructura extensible. 

Estructura unida al xassís sobre la qual està instal·lada la plataforma de treball, permetent moure-la fins a la situació desitjada. Pot constar d'un o 

diversos trams, plomes o braços, simples, telescòpics o articulats, estructura de tisora o qualsevol combinació entre tots ells, amb possibilitat o 

sense d'orientació amb relació a la base. 

 

La projecció vertical del c.d.g. de la càrrega, durant l'extensió de l'estructura pot estar a l'interior del polígon de sustentació, o, segons la constitució 

de la màquina, a l'exterior del dit polígon. 

 

Xassís. 

És la base de la PEMP. Pot ser autopropulsat, empès o remolcat; pot estar situat sobre el sòl, rodes, cadenes, erugues o bases especials; muntat 

sobre remolc, semi-remolc, camió o furgó; i fixat amb estabilitzadors, aqueixos exteriors, gats o altres sistemes que assegurin la seva estabilitat. 

 

Elements complementaris. 

 Estabilitzadors: Són tots els dispositius o sistemes concebuts per assegurar l'estabilitat de les PEMP com poden ser gats, bloqueig de 

suspensió, aqueixos extensibles, etc. 

 Sistemes d'accionament: Són els sistemes que serveixen per accionar tots els moviments de les estructures extensibles. Poden ser 

accionades per cables, cadenes, caragol o per pinyó i cremallera. 

 Òrgans de servei: Inclou els panells de comandament normals, de seguretat i d'emergència. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Plataformes sobre camió. Articulades o telescòpiques. 

Consta d'un braç articulat capaç d'elevar-se a altures de fins a 62 m. i de girar 360°. 

 

La plataforma pot ser utilitzada per tres persones com a màxim segons els casos. 

 

Plataformes autopropulsades de tisora. 

La plataforma és d'elevació vertical amb abasts màxims de 25 m. i amb gran capacitat de persones i equips auxiliars de treball. 

 

Poden estar alimentades per bateries, motor d'explosió i tracció a les quatre rodes. 
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Plataformes autopropulsades articulades o telescòpiques. 

Poden ser de braç articulat i secció telescòpica o només telescòpiques amb un abast de fins a 40 m. 

 

Poden estar alimentades per bateries, amb motor dièsel i tracció integral o una combinació d'ambdós sistemes. 

 

RISCOS I FACTORS DE RISC 

 

Caigudes a distint nivell. 

Poden ser degudes a: 

 Basculament del conjunt de l'equip en estar situat sobre una superfície inclinada o en mal estat, falta d'estabilitzadors, etc. 

 Absència de baranes de seguretat en part o tot el perímetre de la plataforma. 

 Efectuar treballs utilitzant elements auxiliars tipus escala, banquetes, etc. per guanyar altura. 

 Treballar sobre la plataforma sense els equips de protecció individual degudament ancorats. 

 Ruptura de la plataforma de treball per sobrecàrrega, deteriorament o mal ús de la mateixa. 

 

Bolcada de l'equip. 

Pot originar-se per: 

 Treballs amb el xassís situat sobre una superfície inclinada. 

 Enfonsament o reblaniment de tota o part de la superfície de suport del xassís. 

 No utilitzar estabilitzadors, fer-ho de forma incorrecta, recolzar-los totalment o parcialment sobre superfícies poc resistents. 

 Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència màxima permesa. 

 

Caiguda de materials sobre persones i/o béns. 

Poden deure's a: 

Bolcada de l'equip. 

 Plataforma de treball desprotegida. 

 Ruptura d'una plataforma de treball. 

 Eines soltes o materials deixats sobre la superfície. 

 Persones situades en les proximitats de la zona de treball o sota la vertical de la plataforma. 

 

Cops, xocs o atrapament de l'operari o de la pròpia plataforma contra objectes fixos o mòbils. 

Normalment es produeixen per moviments d'elevació o petits desplaçaments de l'equip en proximitats d'obstacles fixos o mòbils sense les 

corresponents precaucions.  

 

Contactes elèctrics directes o indirectes. 

La causa més habitual és la proximitat a línies elèctriques de DREC i/o BT ja siguin aèries o en façana.  

 

Caigudes al mateix nivell. 

Solen tenir el seu origen en la falta d'ordre i neteja a la superfície de la plataforma de treball. 

 

Atrapament entre alguna de les parts mòbils de l'estructura i entre aquesta i el xassís. 

Es produeixen per: 

 Efectuar algun tipus d'actuació a l'estructura mestres es fa l'operació de baixada de la mateixa. 

 Situar-se entre el xassís i la plataforma durant l'operació de baixada de la plataforma de treball.  

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Característiques constructives de seguretat. 

Fonamentalment estan relacionades amb les característiques d'estructura i estabilitat, la presència d'estabilitzadors i les estructures extensibles. 

 

Càlculs d'estructura i estabilitat. Generalitats. 

El fabricant és responsable del càlcul de resistència d'estructures, determinació del seu valor, punts d'aplicació, direccions i combinacions de 

càrregues i forces específiques que originen les condicions més desfavorables. Així mateix és responsable dels càlculs d'estabilitat, identificació de 

les diverses posicions de les PEMP i de les combinacions de càrregues i forces que, conjuntament, originen les condicions d'estabilitat mínimes. 

 

Xassís i estabilitzadors. 

La plataforma de treball ha d'estar proveïda dels següents dispositius de seguretat: 

 

Dispositiu que impedeixi la seva translació quan no estigui en posició de transport. (PEMP amb conductor acompanyant i les autopropulsades del 

Tipus 1). 

 

Dispositiu que indiqui si la inclinació o pendent del xassís està dins els límits establerts pel fabricant. Per a les PEMP amb estabilitzadors accionats 

mecànicament aquest dispositiu haurà de ser visible des de cada post de comandament dels estabilitzadors. 

 

Les PEMP del tipus 3 han de disposar d'un senyal sonor audible que adverteixi quan s'aconsegueixen els límits màxims d'inclinació. 

 

Les bases de suport dels estabilitzadors han d'estar construïdes de manera que puguin adaptar-se a sòls que presentin un pendent o desnivell del 

menys 10°. 

 

Estructures extensibles. 

Les PEMP han d'estar equipades amb dispositius de control que redueixin el risc de bolcada o de sobrepassar les tensions admissibles. Distingim 

entre les PEMP del grup A i les del grup B per indicar els mètodes aconsellables en cada cas: 

 Grup A: 

- Sistema de control de càrrega i registrador de posició. 

- Control de posició amb criteris d'estabilitat i de sobrecàrrega reforçada. 

 Grup B: 
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- Sistema de control de càrrega i registrador de posició. 

- Sistemes de control de la càrrega i del moment. 

- Sistemes de control del moment amb criteri de sobrecàrrega reforçat. 

- Control de posició amb criteris d'estabilitat i de sobrecàrrega reforçada. 

 

Convé destacar que els controls de càrrega i de moment no poden protegir contra una sobrecàrrega que sobrepassi llargament la capacitat de 

càrrega màxima. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLATAFORMA DE TREBALL 

 

Equipament. 

La plataforma estarà equipada amb baranes o qualsevol altra estructura en tot el seu perímetre a una altura mínima de 0,90 m i disposarà d'una 

protecció que impedeixi el pas o lliscament per sota de les mateixes o la caiguda d'objectes sobre persones. 

 

La norma UNE-EN 280:2002+A2:2010 especifica que la plataforma ha de tenir un ampit superior a 1,10 m d'altura mínima, un sòcol de 0,15 m 

d'altura i una barra intermèdia a menys de 0,55 m del sòcol o de l'ampit superior. Als accessos de la plataforma, l'altura del sòcol pot reduir-se a 0,1 

m. La barana ha de tenir una resistència a forces específiques de 500 N per persona aplicades en els punts i en la direcció més desfavorable, sense 

produir una deformació permanent. 

 

Tindrà una porta d'accés o si no n'hi ha, elements movibles que no han d'obrir-se cap a l'exterior. Han d'estar concebuts per tancar-se i bloquejar-se 

automàticament o que impedeixin tot moviment de la plataforma mentre no estiguin en posició tancada i bloquejada. Els distints elements de les 

baranes de seguretat no han de ser extraïbles excepte per una acció directa intencionada. 

 

El terra de la plataforma ha de ser antilliscant i permetre la sortida de l'aigua. Les obertures han d'estar dimensionades per impedir el pas d'una esfera 

de 15 mm de diàmetre. 

 

Les trapes han d'estar fixades de forma segura a fi d'evitar l’obertura. No han de poder obrir-se cap avall o lateralment. 

 

El sòl de la plataforma ha de poder suportar la càrrega màxima d'utilització m calculada segons l'expressió següent: 

m = n x mp + me 

on: 

mp =80 Kg (massa d'una persona) 

me = 40 Kg (valor mínim de la massa de les eines i materials) 

n = núm. autoritzat de persones sobre la plataforma de treball 

 

Haurà de disposar de punts d'enganxada per poder ancorar els cinturons de seguretat o arnesos per a cada persona que ocupi la plataforma. 

 

Les PEMP del tipus 3 han d'estar equipades amb un avisador sonor accionat des de la pròpia plataforma, mentre que les del tipus 2 han d'estar 

equipades amb mitjans de comunicació entre el personal situat sobre la plataforma i el conductor del vehicle portador. 

 

Les PEMP autopropulsades han de disposar de limitador automàtic de velocitat de trasllat. 

 

Sistemes de comandament. 

La plataforma ha de tenir dos sistemes de comandament, un primari i un secundari. El primari ha d'estar sobre la plataforma i accessible per a 

l'operador. Els comandaments secundaris han d'estar dissenyats per substituir els primaris i han d'estar situats per ser accessibles des del sòl. 

 

Els sistemes de comandament han d'estar perfectament marcats de forma indeleble de fàcil comprensió segons codis normalitzats. 

 

Tots els comandaments direccionals han d'activar-se en la direcció de la funció tornant a la posició d’aturada o neutra automàticament quan es deixi 

d'actuar sobre ells. Els comandaments han d'estar dissenyats de manera que no puguin ser accionats de forma inadvertida o per personal no 

autoritzat. 

 

Sistemes de seguretat d'inclinació màxima. 

La inclinació de la plataforma de treball no ha de variar mes de 5º respecte a l'horitzontal o al pla del xassís durant els moviments de l'estructura 

extensible o sota l'efecte de les càrregues i forces de servei.  

 

En cas de fallada del sistema de manteniment de l'horitzontalitat, ha d'existir un dispositiu de seguretat que mantingui el nivell de la plataforma amb 

una tolerància suplementària de 5º. 

 

Sistema de baixada auxiliar. 

Totes les plataformes de treball han d'estar equipades amb sistemes auxiliars de descens, sistema retràctil o de rotació en cas de fallada del sistema 

primari. 

 

Sistema d’aturada d'emergència. 

La plataforma de treball ha d'estar equipada amb un sistema d’aturada d'emergència fàcilment accessible que desactivi tots els sistemes 

d'accionament d'una forma efectiva. 

 

Sistemes d'advertència. 

La plataforma de treball ha d'estar equipada amb una alarma o un altre sistema d'advertència que s'activi automàticament quan la base de la 

plataforma s'inclina mes de 5è de la inclinació màxima permesa en qualsevol direcció. 

 

Estabilitzadors, sortints i aqueixos extensibles. 

Han d'estar equipats amb dispositius de seguretat per assegurar de mode positiu que la plataforma no es mourà mentre els estabilitzadors no 

estiguin situats en posició. Els circuits de control han d'assegurar que els motors de moviment no es podran activar mentre els estabilitzadors no 

s'hagin desactivat i la plataforma no estigui baixada a l'altura mínima de transport. 

 

Sistemes de seguretat. 
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Quan la càrrega nominal de treball de la plataforma estigui suportada per un sistema de cables metàl·lics o cadenes d'elevació o ambdós, el factor 

de seguretat del cable o cadena ha de ser de 8 com a mínim, basat en la càrrega unitària de ruptura a la tracció referida a la secció primitiva. 

 

Tots els sistemes de conducció hidràulics i pneumàtics així com els components perillosos han de tenir una resistència a la ruptura per pressió 

quatre vegades la pressió de treball per a la que han estat dissenyats. Per als components no perillosos aquesta resistència serà dos cops la pressió 

de treball. Es consideren components perillosos aquells que, en cas de fallada o mala funcionament, implicaria un descens lliure de la plataforma. 

 

Sistemes de protecció. 

Quan l'elevació de la plataforma es realitzi mitjançant un sistema electromecànic, aquest estarà dissenyat per impedir el descens lliure en cas de 

fallada en el generador o del subministrament d'energia. 

 

Quan l'elevació de la plataforma es realitzi mitjançant un sistema hidràulic o pneumàtic, el sistema ha d'estar equipat per prevenir una caiguda lliure 

en cas de ruptura d'alguna conducció hidràulica o pneumàtica. 

 

Els sistemes hidràulics o pneumàtics dels estabilitzadors o qualsevol altre sistema han d'estar dissenyats per prevenir el seu tancament en cas de 

ruptura d'alguna conducció hidràulica o pneumàtica. 

 

Altres proteccions. 

Els motors o parts calentes de les PEMP han d'estar protegides convenientment. La seva obertura només es podrà realitzar amb claus especials i per 

personal autoritzat. 

 

Els fugues dels motors de combustió interna han d'estar dirigits lluny dels llocs de comandament. 

 

DISPOSITIUS DE SEGURETAT 

 

Elèctrics. 

Els interruptors de seguretat que actuïn com a components que donen informació han de satisfer la norma EN 60947-5:1997 (Annex K: prescripcions 

especials per als auxiliars de comandament amb maniobra positiva d'obertura). 

 

Hidràulics i pneumàtics. 

Han d'estar concebuts i instal·lats de manera que ofereixin nivells de seguretat equivalents als dispositius de seguretat elèctrics. 

 

Els components hidràulics i pneumàtics d'aquests dispositius i sistemes que actuïn directament sobre els circuits de potència dels sistemes 

hidràulics i pneumàtics han d'estar duplicats si la fallada d'un component pot engendrar una situació perillosa. Els distribuïdors pilotats d'aquests 

components han d'estar concebuts i instal·lats de manera que mantinguin la seguretat en cas de fallada d'energia, és a dir aturar el moviment 

corresponent. 

 

Mecànics. 

Han d'estar concebuts i instal·lats de manera que ofereixin nivells de seguretat equivalents als dispositius de seguretat elèctrics. Aquesta exigència se 

satisfà per les varetes, alçaprems, cables, cadenes, etc., si resisteixen almenys dos cops la càrrega a què són sotmesos. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ RESPECTE RISCOS ESPECÍFICS 

 

Risc d'electrocució. 

Aquest risc es manifesta quan les plataformes puguin apropar-se a línies elèctriques aèries, siguin d'alta o de baixa tensió. Segons el Reglament 

Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/ 1968), s'entén com a tals les de corrent alterna trifàsica a 50 Hz de freqüència, la 

tensió nominal eficaç de les quals entre fases sigui igual o superior a 1 kV. 

 

Per prevenir el risc d'electrocució s'hauran d'aplicar els criteris establerts en el RD 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric; en concret segons indica l'Art. 4.2, tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, 

que comporti risc elèctric s'ha d'efectuar sense tensió. 

 

Quan no es pugui deixar sense tensió la instal·lació s'han de seguir les mesures preventives indicades en l'Annex V.A Treballs en proximitat. 

Disposicions generals i allò que s'ha indicat en l'Annex V.B Treballs en proximitat. Disposicions particulars del citat RD 614/2001. Es recomana, a fi de 

facilitar la correcta interpretació i aplicació del citat R.D. consultar la corresponent Guia Tècnica elaborada per l'INSHT. 

 

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS 

Hi ha quatre grups de normes importants: les normes prèvies a la posada en marxa de la plataforma, les normes prèvies a l'elevació de la plataforma, 

les normes de moviment de l'equip amb la plataforma elevada i les normes després de l'ús de la plataforma. 

 

Normes prèvies a la posada en marxa de la plataforma. 

Abans d'utilitzar la plataforma s'ha d'inspeccionar per detectar possibles defectes o fallada que puguin afectar la seva seguretat. La inspecció ha de 

consistir en el següent: 

 Inspecció visual de soldadures deteriorades o altres defectes estructurals, fugues de circuits hidràulics, danys en cables diversos, estat de 

connexions elèctriques, estat de pneumàtics, frens i bateries, etc. 

 Comprovar el funcionament dels controls d'operació per assegurar-se que funcionen correctament. 

 

Qualsevol defecte ha de ser avaluat per personal qualificat i determinar si constitueix un risc per a la seguretat de l'equip. Tots els defectes detectats 

que puguin afectar la seguretat han de ser corregits abans d'utilitzar l'equip. 

 

Normes prèvies a l'elevació de la plataforma. 

 Comprovar la possible existència de conduccions elèctriques de A.T. en el vertical de l'equip. Cal mantenir una distància mínima de 

seguretat, aïllar-los o procedir al tall del corrent mentre durin els treballs en les seves proximitats. 

 Comprovar l'estat i anivellació de la superfície de suport de l'equip. 

 Comprovar que el pes total situat sobre la plataforma no supera la càrrega màxima d'utilització. 

 Si s'utilitzen estabilitzadors, s'ha de comprovar que s'han desplegat d'acord amb les normes dictades pel fabricant i que no es pot actuar 

sobre ells mentre la plataforma de treball no estigui en posició de transport o als límits de posició. 
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 Comprovar estat de les proteccions de la plataforma i de la porta d'accés. 

 Comprovar que els cinturons de seguretat dels ocupants de la plataforma estan ancorats adequadament. 

 Delimitar la zona de treball per evitar que persones alienes als treballs romanguin o circulin per les proximitats. 

 

Normes de moviment de l'equip amb la plataforma elevada. 

 Comprovar que no hi ha cap obstacle en la direcció de moviment i que la superfície de suport és resistent i sense desnivells. 

 Mantenir la distància de seguretat amb obstacles, enderrocs, desnivells, forats, rampes, etc., que comprometin la seguretat. El mateix s'ha 

de fer amb obstacles situats per sobre de la plataforma de treball. 

 La velocitat màxima de translació amb la plataforma ocupada no sobrepassarà els valors següents: 

- 1,5 m/s per a les PEMP sobre vehicle portador quan el moviment de translació es mani des de la cabina del portador. 

- 3,0 m/s per a les PEMP sobre rails. 

- 0,7 m/s per a totes les altres PEMP dels tipus 2 i 3. 

 No s'ha d'elevar o conduir la plataforma amb vent o condicions meteorològiques adverses. 

 No manejar la PEMP de forma temerària o distreta. 

 

Altres normes. 

 No sobrecarregar la plataforma de treball. 

 No utilitzar la plataforma com a grua. 

 No subjectar la plataforma o l'operari de la mateixa a estructures fixes. 

 Està prohibit afegir elements que poguessin augmentar la càrrega deguda al vent sobre la PEMP, per exemple panells d'anuncis, ja que 

podrien quedar modificades la càrrega màxima d'utilització, càrrega estructural, càrrega deguda al vent o força manual, segons el cas. 

 Quan s'estigui treballant sobre la plataforma el o els operaris hauran de mantenir sempre els dos peus sobre la mateixa. A més a més 

hauran d'utilitzar arnès degudament ancorat. 

 No s'han d'utilitzar elements auxiliars situats sobre la plataforma per guanyar altura. 

 Qualsevol anomalia detectada per l'operari que afecti la seva seguretat o la de l'equip ha de ser comunicada immediatament abans de 

continuar els treballs. 

 Està prohibit alterar, modificar o desconnectar els sistemes de seguretat de l'equip. 

 No pujar o baixar de la plataforma si està elevada utilitzant els dispositius d'elevació o qualsevol altre sistema d'accés. 

 No utilitzar plataformes a l'interior de recintes tancats, tret que estiguin ben ventilats. 

 Normes després de l'ús de la plataforma. 

 En finalitzar el treball, s'ha d'aparcar la màquina convenientment. 

 Tancar tots els contactes i verificar la immobilització, falcant les rodes si és necessari. 

 Netejar la plataforma de greix, olis, etc., dipositats sobre la mateixa durant el treball. Tenir precaució amb l'aigua perquè no afectin cables o 

parts elèctriques de l'equip. 

 Deixar un indicador de fora de servei i retirar les claus de contacte dipositant-les al lloc habilitat per a això.  

 

Altres recomanacions. 

 No s'han d’omplir els dipòsits de combustible (PEMP amb motor de combustió) amb el motor en marxa. 

 Les bateries han de carregar-se en zones obertes, ben ventilades i lluny de possibles flames, espurnes, focs i amb prohibició de fumar. 

 No s'han de fer modificacions de qualsevol tipus en tot el conjunt de les PEMP. 

 

DOCUMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA ELEVADORA I MANTENIMENT 

 

Manual d'instruccions. 

Tota PEMP ha de portar un manual d'instruccions de funcionament que inclogui de forma separada les instruccions per a les operacions de 

manteniment que únicament les podran realitzar personal de manteniment especialitzat. 

 

El manual haurà de contenir la següent informació principal: 

 Descripció, especificacions i característiques de la plataforma de treball així com les instruccions d'ús. 

 Pressió hidràulica màxima de treball i voltatge màxim dels sistemes elèctrics de la plataforma. 

 Instruccions relatives al funcionament, normes de seguretat, manteniment i reparació.  

 

Verificació i senyalització. 

Les PEMP han d'anar proveïdes de la següent documentació i elements de senyalització. 

 Plaques d'identificació i de característiques. 

 Diagrames de càrregues i aconsegueixes. 

 Senyalització de perills i advertències de seguretat. 

 

Manteniment. 

Les PEMP han de ser mantingudes d'acord amb les instruccions de cada fabricant i que han d'estar contingudes en un manual que es dóna amb 

cada plataforma. Tant les revisions com els terminis per ser realitzades han de ser fetes per personal especialitzat. La norma UNEIX-58921 IN inclou 

un Full de Revisions Periòdiques de les PEMP que pot servir de guia a l'hora de realitzar aquestes revisions.  

 

OPERADOR DE LA PLATAFORMA ELEVADORA 

Només les persones preparades i autoritzades, majors de 18 anys, estaran autoritzades per operar les plataformes elevadores mòbils de personal. 

 

Per a això i abans d'estar autoritzat per utilitzar la plataforma, l'operador deu: 

 Ser format per una persona qualificada sobre els símbols i funcions de cadascun dels instruments de control. 

 Llegir i comprendre les instruccions i normes de seguretat recollides en els manuals de funcionament donats pel fabricant. 

 Llegir i comprendre els símbols situats sobre la plataforma de treball amb l'ajuda de personal qualificat. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al que disposa la normativa vigent, especialment la de compliment obligatori entre les que cal destacar: 

Ordre 1977 de 23 de maig Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. 
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Reial Decret 2291 / 1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 

Reial Decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure Circulació Intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 

Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

Reial Decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 

Reial Decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 

Reial Decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 

dorsolumbares, per als treballadors. 

Reial Decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

Reial Decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels EPI. 

Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el Treball. 

Reial Decret 842 / 2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries. 

Reial Decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues torre per a obra o altres aplicacions. 

Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura. 

Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels cingles derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 

mecàniques. 

Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. 

Reial Decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

Reial Decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial Decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997 abans esmentats. 

Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa. 

Resolució d'1 d'agost de 2007 de la Direcció General de Treball que inscriu i publica el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 

 

 

 

Roda de Berà, 6 de novembre de 2018 

 

Signat,  

 

 

Albert  Canals  Galofré 

Arquitecte Tècnic - Enginyer d'Edificació 
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ESTRUCTURA 

 

1. FONAMENTS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 

o Mur de contenció de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. Si desitgeu introduir modif icacions o qualsevol canvi 

d’ús dins l’edifici consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements 

constructius (parets, sostres, etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions detectades, en determini la 

gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de 

terres poden afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà 

exigir la seva reparació. 

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos poden ser causa d’alteracions del terreny i de 

descalçaments de la fonamentació. Aquests descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se en 

deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del 

subsòl.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 

2. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 

o Estructura de pilars de formigó armat 

o Estructura de suports d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material 

de base. 

Modificacions 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. 

Aquesta prescripció inclou la realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes 

poden tenir caràcter greu. En aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions detectades, en determini la 

importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 
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- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Taques d'òxid en elements metàl·lics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer de l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es controlarà l’aparició de fissures. 

 

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura de pilars 

 

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte similar i amb un gruix 

corresponent al temps de protecció exigit per la normativa contra incendis. 

 

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 

o Entrebigats de revoltons ceràmics 

o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o 

parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de base. 

Modificacions 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. 

Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes 

següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres que no ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 
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4. ESTRUCTURA DE COBERTA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 

o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó armat 

o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 

o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2 

o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en 

serà visible. És per això, que és convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels símptomes següents es 

recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura de la coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la coberta. 

 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la coberta. 

 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, 

el soroll, l’entrada d’aire i d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, 

no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en compte les ordenances 

municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris.  

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
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A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels tancaments d’obra de fàbrica 

ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 

Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 

 

2. ACABATS DE FAÇANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 

o Aplacat de pedra 

o Enrajolat de peces ceràmiques 

o Fixació de l’aplacat amb morter 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el 

que inicialment potser només és brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol 

despreniment cauria directament sobre el carrer.  

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la pedra. Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la 

possibilitat d’aplicar un producte protector incolor.  

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 

 

3. PARETS MITGERES VISTES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a 

la vista i hauran d’estar protegides com si fossin façanes.  

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície 

es comença a ennegrir i a erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 

Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de fissures als envans pluvials de 
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plaques de fibrociment. 

 

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 

o Ampits prefabricats de formigó 

o Llindes de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que 

l’aigua que s’utilitza per regar regalimi per la façana.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons, llindes i cossos sortints de la 

façana. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 

 

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 

o Baranes de vidre laminat 

o Finestres i balconeres d’alumini 

o Persianes enrotllables de PVC 

o Reixes de ferro forjat 

o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva 

imatge exterior (incloent-hi el canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la neteja i el manteniment 

correspon als usuaris dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja 

exteriors o d’altres objectes que els puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de 

ribets especialment concebuts per aquesta finalitat. 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el 

vidre es ratllaria.  

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.  

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar 

amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb l’escopidor. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la seva estanquitat a l’aigua i a 
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l’aire. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les reixes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i balconeres i neteja de les guies dels 

tancaments de tipus corredís. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 

o Aïllament format per un sol full 

o Envidrament de vidre doble 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és de polietilè expandit 

o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes 

adequadament per tal de determinar possibles defectes a l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer o de l’interior de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de 

materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres.  

 

 

COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 

o Impermeabilització amb làmina de polietilè 

o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  
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Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres 

a prop dels desguassos o bé que estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, 

mobles, etc., i l’abocament de productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la 

impermeabilització. 

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, 

llevat que el Tècnic de Capçalera ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les 

proteccions adequades.  

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres elements: ampits, xemeneies, 

etc. 

 

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta plana, com ara antenes, 

parallamps, etc., reparant-los si escau. 

 

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o soltes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers i brutícia general a les buneres. 

 

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta plana. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè. 

 

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 

2. LLUERNES I CLARABOIES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 

o Estructura d’entramat d’acer 

o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen 

passar. 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment de netejar-les per tal d’evitar accidents.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les lluernes i claraboies 

practicables. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i claraboies. 



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 91 de  222 

 

 

 

 

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de fixació. 

 

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i claraboies. 

 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 

o Material aïllant en forma de làmines 

o El material aïllant és de polietilè de expandit 

o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les 

façanes, la manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu el vostre Tècnic de 

Capçalera.  

 

 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

 

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 

o Envans de plaques de cartró-guix 

o Cels rasos de plaques de guix 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és polietilè expandit 

o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) necessiten la conformitat del vostre Tècnic de 

Capçalera. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes 

als envans, s’ha de procurar no afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si passa alguna conducció 

per aquest punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes als envans de distribució que denuncien, quasi 

sempre, altres defectes estructurals importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l’aigua es repararan 

immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema 

col·locant materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, 

televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB (dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat 

acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais comuns de l’edifici 

es poden arribar als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.  

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.  

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a l’interior de l’envà.  
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 

o El suport del revestiment vertical està arrebossat 

o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 

o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 

o Acabat pintat 

o Acabat amb aplacat de ceràmica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i 

cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una 

certa quantitat dels materials utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no 

abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de 

reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de suport, parets, envans o sostres, que poden tenir 

diversos orígens ja analitzats en d’altres apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes del problema. 

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre 

amb les limitacions de càrrega que imposin les normes.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o el ciment del suport.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o el ciment del suport.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o trencaments als 

revestiments verticals i horitzontals. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 

o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 
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INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament 

per abrasió, fregament i cops. Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les característiques, han de 

substituir-se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els 

paviments amb eficàcia i economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar amb prudència ja que alguns 

materials, com per exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius com 

el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar l’adherència de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que s’afectin les peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de corregir futurs desperfectes i en previsió de petites 

reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions els defectes als paviments són conseqüència d’altres 

defectes dels sostres o de les soleres de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.  

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents 

líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents 

poden trencar-les o escrostonar-les.  

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són atacats pels productes químics normals. La seva 

resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

4. PORTES I BARANES INTERIORS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 

o Portes de fusta aplacada 

o Portes de vidre 

o Acabat de les portes lacat 

o Acabat de les portes envernissat 

o Ferramentes de llautó 

o Ferramentes d’alumini 

o Baranes de perfils d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta 

queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el bastiment.  

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments que s’hagin produït. 

Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments que s’hagin produït. 

Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 
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Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 

o Claveguerons de PVC 

o Pericons de PVC 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que 

connecten amb la xarxa de sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre 

sistema autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La 

tendència és separar la xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels municipis es 

produiran estalvis importants en depuració d'aigües. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en 

una utilització adequada i en uns hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, 

compreses, fulles d'afaitar, bastonets, etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, fins i tot, destruir 

per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els desguassos. S'utilitzaran sempre detergents 

biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que 

continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la 

direcció del vostre Tècnic de Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 

Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de l'existència d'aigua al sifó. 

 

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons sifònics. 
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2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 

o Muntants de coure 

o Les canonades són encastades 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El 

manteniment de les instal·lacions situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble o a la Comunitat de 

Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar 

que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans 

d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es repararan immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit d’utilitzar les canonades com a elements de contacte 

de les instal·lacions elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de 

ser objecte d’una atenció més gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte 

funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja que es produeixen problemes de corrosió dels tubs.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

 

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari. 

 

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

 

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 

3. XARXA D'ELECTRICITAT 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 

o Disposa de xarxa de terra 

o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 

o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 

o La potència contractada pel garatge és : 3 W 

o La potència contractada pel local és : 8 W 

o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  
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La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre general de comandament i protecció i pels circuits de 

distribució interior. Al mateix temps, el quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de control de potència (ICP), un 

interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència 

consumida és superior a la contractada o bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es 

dispara prèviament. 

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un 

endoll o quan un fil elèctric toca una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és indispensable per tal d’evitar 

accidents. Sempre que es produeix una fuita salta l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els 

curtcircuits i les sobrecàrregues. 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun 

dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de 

Propietaris. Tot i que la instal·lació elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques per tal de comprovar el 

bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de 

verificar la canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència 

d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la companyia subministradora o de manteniment. S’ha de 

vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està prohibit manipular els circuits i els quadres generals, 

aquestes operacions han de ser efectuades exclusivament per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. 

S’ha de tenir especial cura en les instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si 

s’aprecia un escalfament dels cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És símptoma que la instal·lació està 

sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin 

espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en 

funcionament, no és possible desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors automàtics d’altres circuits. 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el 

quadre no ofereix protecció i caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament 

humit amb aigua i detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la seva resistència 

 

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat. 

 

 

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 

o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 

o La ventilació és estàtica 

o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de 

condensació. La ventilació s’ha de fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera hora del matí. Hi 

ha estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en 

ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la.  
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

 

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 

o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 

o Antena parabòlica 

o Porter electrònic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment de la part de la infrastructura comuna, entesa com a 

canalitzacions, compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés d'usuari, així com adoptar les mesures 

necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la infrastructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei 

de telecomunicacions per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï 

i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

 

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 

 

 

EQUIPAMENTS 

 

1. APARELLS ELEVADORS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 

o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 

o L'ascensor dóna servei a 3 plantes 
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o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 

o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president de la Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa 

enregistrarà les dates de visita, el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del 

responsable de la instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no 

estiguin obstruïdes, així com tampoc l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar 

per tal d’evitar accidents. Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors 

que no funcionen, etc.) s’haurà d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment. 

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar que es restableixi el subministrament d’electricitat o que 

la cabina es remunti manualment fins un replà.  

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el 

manteniment, la inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència.  

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen com a dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors de seguretat que contenen components electrònics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua calenta sanitària 

o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 

o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament per primera vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb 

cura per obtenir un rendiment òptim.  

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire 

no escalfen, i aquest mateix aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la instal·lació, tot i que no 

funcioni.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

 

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici de temporada. 
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3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 

o Extintors manuals de pols seca 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, però la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és 

necessari seguir les instruccions de manteniment periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici 

per tal d’evitar situacions de pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar aprovat per les autoritats competents. És recomanable que tots 

els usuaris de l’edifici coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús correcte.  

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada del sector.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i del bon estat dels precintes. 

 

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 

 

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels seus accessoris. 

 

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

 

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

 

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

 

A renovar 

Cada  20 anys Substitució dels extintors. 

 

 

LES EMERGÈNCIES 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 

 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 

 

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 
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- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles 

mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es 

despengi per baixants o amb llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en sentit descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones 

baixes hi ha més oxigen. 

 

 

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS  

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les 

centelles, i sobretot avisar immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses amb perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el pas de l’aigua amb barreres i parapets, ja que poden 

provocar danys a l’estructura. 
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PC.  PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS: 

 

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat 

a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra 

normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici 

projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta 

informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a 

realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i 

en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta 

informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació 

es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1.- DISPOSICIONS GENERALS 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en 

el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP). 

 

 

2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 

2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden 

determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que 

origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se:  

2.1.1.- El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, 

les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de 

tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres 

anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, 

es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  

2.1.2.- El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.  

2.1.3.- El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 

CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.  

2.1.4.- El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.  

2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i 

quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada 

redactat per el director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 

complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 

mateixes.  

2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, 

dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o 

proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.  

2.1.7.- Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials, elements 

semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

 

2.2.- Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.  

2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.  

2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.  
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2.5.- La Direcció Facultativa 

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les atribucions 

professionals de cada tècnic participant.  

2.6.- Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre 

de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 

exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic 

de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la 

comesa exigible a cadascú.  

2.7.- Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació 

aplicable.  

2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al director de l'execució 

de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment 

exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles 

mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la normativa 

aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la 

seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment 

establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, 

conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin 

en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial 

esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en 

la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o 

sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien 

d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació 

d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.  

2.7.2.- El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària 

per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, 

lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, 

especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais 

assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements 

necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent 

aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte 

complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa 

vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, 

sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals 

pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent per a la seva 

redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de 

cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 

plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts 

en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.  

2.7.3.- El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions 

provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les 

propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells 

de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real 

Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la 

legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 
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Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel 

coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant 

del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions 

adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com 

de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant 

els aclariments pertinents. 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà 

d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a 

la qualitat exigida en el projecte. 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de 

les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la 

documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 

subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons 

que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en 

l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 

agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les obres amb 

solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i 

concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 

efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa 

pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les 

garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la 

informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i 

no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al 

Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici 

d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, 

arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 

d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de l'edifici).  

2.7.4.- El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el 

procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions 

immediates al promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És 

facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 

l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels 

elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 

d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la 

mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com 

impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin 

oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 

s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al 

percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra 

realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una variació del construït 

pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. 

Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 

constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la 

veracitat i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos 

tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 

normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una 

còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser 

custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu 

contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, 

denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
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S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà 

com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al 

contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.  

2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent 

a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris 

per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 

potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 

fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions 

complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o directors d'obra que 

fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels 

mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de 

fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de 

biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i 

al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com 

a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a 

l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 

normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en 

totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als 

subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les 

obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i 

ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 

corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant 

compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té 

legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, 

trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de 

cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li 

la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si 

escau fossin preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el 

personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i 

verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 

vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres 

aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i 

verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per el director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, 

l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 

contractista de les conseqüències legals i econòmiques.  

2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la 

corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

2.7.7.- Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del 

compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la 

seva inclusió en la documentació de l'obra executada.  

2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 

documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions 

d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.  
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2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les 

modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació 

així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.  

2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 

documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions 

d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

 

 

3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que 

es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 

L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 

dificultaria des del punt de vista tècnic la seva correcta execució, essent imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions, i per 

comprendre l’obra una unitat funcional en si mateixa no es considera possible la correcta execució si hi ha una pluralitat de contractistes. 
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1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que 

se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte 

s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que 

componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un 

caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en 

possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 

  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

  El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als 

distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i 

laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat 

que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan 

així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser 

apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes 

no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això 

ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la 

seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

 

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres 

d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 

  Seguretat en cas d'incèndi. 

  Higiene, salut i medi ambient. 

  Seguretat d'utilització. 

  Protecció contra el soroll. 

  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials continguts en les Normes 

Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius a les normes 

harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del 

marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE 

i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 

  En una etiqueta adherida al mateix. 

  En el seu envàs o embalatge. 

  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut 

específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

  la direcció del fabricant 

  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

  el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

  el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles 

  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions tècniques 
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Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial, havent de complir 

únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada característica i el 

fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

 

1.2.- Formigons 
 

1.2.1.- Formigó estructural 
 

1.2.1.1.- Condicions de subministre 

  

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions 

estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

  

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% 

del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total 

del tambor. 

  

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran curosament abans de procedir a la 

càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície 

interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin 

superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

   

1.2.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit 

per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

 Abans del subministrament: 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 Durant el subministrament: 

 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una 

fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les 

següents dades: 

 Nom de la central de fabricació de formigó. 

 Nombre de sèrie del full de subministrament. 

 Data d'entrega. 

 Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

 Especificació del formigó. 

 En cas que el formigó es designi per propietats: 

 Designació. 

 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg. 

 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 En cas que el formigó es designi per dosificació: 

 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 Tipus d'ambient. 

 Tipus, classe i marca del ciment. 

 Consistència. 

 Grandària màxima de l'àrid. 

 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que 

no conté. 

 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 

 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 

 Hora límit d'ús per al formigó. 

 Després del subministrament: 

 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08). 
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1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions 

apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

   

1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps 

calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures 

especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

  

Formigonat en temps fred:  
 

 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 

 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 

 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la 

temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 

 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir 

que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments 

permanents apreciables de les característiques resistents del material. 

  

Formigonat en temps calorós:  
 

 Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de 

la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

1.3.- Acers per a formigó armat 
 

1.3.1.- Acers corrugats 
 

1.3.1.1.- Condicions de subministre 

  

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

   

1.3.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit 

per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

 Abans del subministrament: 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de les següents 

característiques: 

 Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

 Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 

 Aptitud al doblegat simple. 

 Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de fatiga i 

deformació alternativa. 

 Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, 

presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 

 Marca comercial de l'acer. 

 Forma de subministrament: barra o rotllo. 

 Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

 Composició química. 

 En la documentació, a més, constarà: 

 El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 

 Data d'emissió del certificat. 

 Durant el subministrament: 

 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el 

fabricant. 

 La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o omissions de 

corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el 

país d'origen i el fabricant. 

 En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu 

subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 

 En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de procediments especials per al 

procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

 Després del subministrament: 

 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient. 
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 

 Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física 

dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on 

almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d'expedició del certificat. 

 Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el 

projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte 

subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se. 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08). 

 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un 

determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels 

assaigs. 

 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la 

Direcció Facultativa. 

   

1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de 

la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la 

necessària traçabilidat. 

  

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la 

finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per 

la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros 

fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, 

pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

  

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents 

activitats:  
 

 Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

 Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 

 Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 

  

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic. 

  

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en 

proporcions superiors a les establertes. 

   

1.3.2.- Malles electrosoldades 
 

1.3.2.1.- Condicions de subministre 

  

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

   

1.3.2.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit 

per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

 Abans del subministrament: 
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 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona física amb 

representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

 Durant el subministrament: 

 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el 

fabricant. 

 Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla mitjançant els 

corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur 

gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

 Després del subministrament: 

 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 

 Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física 

dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on 

almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d'expedició del certificat. 

 Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el 

projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte 

subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se. 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08). 

 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un 

determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels 

assaigs. 

 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la 

Direcció Facultativa. 

   

1.3.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de 

la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la 

necessària traçabilidat. 

  

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la 

finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per 

la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros 

fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, 

pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

   

1.3.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 

  

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic. 

  

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en 

proporcions superiors a les establertes. 

   

1.4.- Acers per a estructures metàl·liques 
 

1.4.1.- Acers en perfils laminats 
 

1.4.1.1.- Condicions de subministre 

  

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els danys superficials siguin 

mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los). 
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Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte 

directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les 

deformacions permanents. 

   

1.4.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Per als productes plans: 

 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del 

fabricant. 

 Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

 Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 

 El tipus de document de la inspecció. 

 Per als productes llargs: 

 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del 

fabricant. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver sofert una deterioració 

important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. 

Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una 

base uniforme per a l'exposició a la intempèrie. 

  

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi d'aquestes. 

   

1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant. 

   

1.5.- Morters 
 

1.5.1.- Morter per acacabat i lliscat 
 

1.5.1.1.- Condicions de subministre 

  

El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg. 

  

Els sacs seràn de doble fulla de paper amb làmina intermèdia de polietilè. 

   

1.5.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, en qualsevol document que 

acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la identificació. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i sec. 
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1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és important que tots els pastats es facin 

amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma. 

  

Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C. 

  

No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de taques i carbonatacions superficials. 

  

És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores després de la seva aplicació. 

  

Al revestir àrees camb diferents suports, es recomana col·locar malla. 

   

1.6.- Conglomerants 
 

1.6.1.- Ciment 
 

1.6.1.1.- Condicions de subministre 

  

El ciment es subministra a granel o envasat. 

  

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que 

garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 

  

El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i descàrrega com la seva manipulació, 

i així permetre millor tracte dels envasos. 

  

El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva manipulació es realitzarà per mitjans 

mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 

  

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest 

no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

   

1.6.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que inclourà, almenys, les 

següents dades: 

 1. Nombre de referència de la comanda. 

 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 

 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 

 4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 

 5. Quantitat que es subministra. 

 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 

 7. Data de subministrament. 

 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC-08). 

   

1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb altres ciments de tipus o classe de 

resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions 

adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment. 

  

En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i 

de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les 

manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

  

Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a minimitzar les emissions de pols a 

l'atmosfera. 
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Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-

se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el 

període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies 

anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe 

és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin 

pogut formar-se. 

   

1.6.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de posta en obra i la classe 

d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 

  

Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els morters especials i els monocapa. 

  

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen, entre les quals cap destacar:  
 

 Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 

 Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 

 Les classes d'exposició ambiental. 

  

Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de resistència a sulfats. 

  

Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en els ambients marí submergit o de 

zona de carrera de marees. 

  

En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins 

inferior a 0,60% en massa de ciment. 

  

Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 

  

Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i compatible amb la resistència 

mecànica del formigó desitjada. 

   

1.7.- Materials ceràmics 
 

1.7.1.- Rajoles ceràmiques 
 

1.7.1.1.- Condicions de subministre 

  

Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

   

1.7.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. 

   

1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica directament sobre el suport. No es recomana la col·locació 

de rejoles ceràmiques de format superior a 35x35 cm, o superfície equivalent, mitjançant aquest sistema. 

  

Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col·loca la ceràmica sobre una capa prèvia de regulariztació del 

suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sòls. 
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1.7.2.- Adhesius per a rajoles ceràmiques 
 

1.7.2.1.- Condicions de subministre 

  

Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats. 

   

1.7.2.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.7.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 

  

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 

   

1.7.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques, condicions d'enduriment, 

etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i 

estat del lloc de treball i seleccionar l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos. 

  

Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial antiadherent. 

  

Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades. 

   

1.7.3.- Material de beurada per a rajoles ceràmiques 
 

1.7.3.1.- Condicions de subministre 

  

El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats. 

   

1.7.3.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte, com a mínim amb la següent 

informació: 

 Nom el producte. 

 Marca del fabricant i lloc d'origen. 

 Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge. 

 Nombre de la norma i data de publicació. 

 Identificació normalitzada del producte. 

 Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la neteja, temps fins a permetre el 

seu ús, àmbit d'aplicació, etc.). 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.7.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 

  

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 
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1.7.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques, condicions 

d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les 

condicions i estat del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos. 

  

En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores. 

   

1.8.- Forjats 
 

1.8.1.- Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats 
 

1.8.1.1.- Condicions de subministre 

  

Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços en els elements no contemplats en el 

projecte. 

  

La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa. 

  

Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les mateixes durant el transport. 

  

En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva dessecació durant el mateix. 

  

Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les dimensions i pes de l'element, cuidant 

especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalidad que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix. 

   

1.8.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08). 

  

Inspeccions:  
 

 Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una inspecció de les instal·lacions de 

prefabricació. 

 Si algun element resultès danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva capacitat portant, haurà de rebutjar-se. 

   

1.8.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos sense perdre la necessària traçabilitat, 

alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau. 

  

Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran en la mateixa vertical, amb vols no 

majors de 0,5 m i amb una altura màxima de piles de 1,50 m. 

  

S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element, modificant el seu comportament 

posterior en servei. 

  

Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

   

1.8.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte. 

  

En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal especialitzat i amb la deguda formació. 
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1.9.- Sistemes de plaques 
 

1.9.1.- Plaques de guix laminat 
 

1.9.1.1.- Condicions de subministre 

  

Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats. 

  

Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les plaques per on passi la cinta de subjecció. 

   

1.9.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el plàstic i les plaques, on figuri tota la 

informació referent a dimensions, tipus i característiques del producte. 

 Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta: 

 Dades de fabricació: any, mes, dia i hora. 

 Tipus de placa. 

 Norma de control. 

 En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

  

Inspeccions:  
 

 Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalíes en la qualitat del producte. 

   

1.9.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la 

intempèrie. 

  

El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets. 

  

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant un espai prudencial entre pila i pila. S'haurà 

de col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais suficients per a evitar el frec entre elles. 

   

1.9.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades. 

  

Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara adequada i efectuant tot tipus d'ajustos abans de la 

seva col·locació, sense forzar-les mai per a que encaixin al seu lloc. 

  

Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació. 

  

Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera els recorreguts o braçals verticals. 

   

1.9.2.- Perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat 
 

1.9.2.1.- Condicions de subministre 

  

Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la càrrega, així com la adequada sujecció del 

material. Per a això es recomana:  
 

 Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús. 

 Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el seu manejament. Aquests al mateix 

temps s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats amb fleixos de plàstic. 

 Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos metàl·lics. El fleix metàl·lic portarà 

cantoneres protectores en la part superior per a evitar deteriorar els perfils i en la part inferior es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se 

manejament, que actuen a mode de palet. 



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 121 de  222 

 

 

 

 La perfileria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a mínim de 2 a 3 fleixos metàl·lics per a garantitzar 

una major subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui remuntada. La sbujecció del material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense 

danyar la seva rectitud. 

 No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a màxim depenent del tipus de producte. 

   

1.9.2.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació: 

 El nom de l'empresa. 

 Norma que ha de complir. 

 Dimensions i tipus del material. 

 Data i hora de fabricació. 

 A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al producte. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

  

Inspeccions:  
 

 Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles anomalies en el producte. Si els perfils 

mostren òxid o un aspecte blanquinós, degut a haver estat molt temps exposat a la pluja, humida o gelades, s'han de dirigir al distribuïdor. 

   

1.9.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

L'emmagatzematge es realitzarà aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el seu deteriorament degut als cops. 

  

Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que s'oxidin per l'aigua. Malgrat això, s'haurà de protegir si han 

d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades, humitat o temperatures molt altes. 

  

El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una altura de uns 3 m, depenent del tipus de material. 

  

Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la manipulació es realitza amb maquinària, ja que pot deteriorar-se el 

producte. 

  

Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria metàl·lica. El seu tall es molt afilat i pot 

provocar accidents si no es prenen les precaucions adequades. 

  

Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt lleuger. 

   

1.9.3.- Pastes per a plaques de guix laminat 
 

1.9.3.1.- Condicions de subministre 

  

Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg, paletitzats a raó de 1000 kg per palet retractilat. 

  

Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de entre 7 i 20 kg, paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat. 

   

1.9.3.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

 A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que acompanyen al producte. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 
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1.9.3.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la humitat, del sol directe i de les gelades. 

  

Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb possibles residus líquids que poden trobar-se 

en les obres. Els sacs de paper presenten microperforacions que permeten la aireació del producte. Expossar aquest producte al contacte amb 

líquids o a alts nivells d'humetat ambient pot provocar la compactació parcial del producte. 

  

Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La resina termoplàstica que contenen aquest 

material reacciona sota condicions de pressió i temperatura, generant un reblaniment del material. 

  

Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja que no contenen resina termoplàstica. 

  

Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no es en estanteries, ja que els envasos de 

plàstic poden petir deformacions sota altes temperatures o pressió de càrrega. 

  

Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió constant que peteix aquest material si es apilat 

en varies alçades. 

  

S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar irritacions en el ulls i vies respiratòries i sequedat 

a la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres protectores. 

   

1.9.3.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat, bruticia, pols, grassa o olis. Les superfícies 

imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 mm. 

   

1.10.- Aïllants i impermeabilitzants 
 

1.10.1.- Imprimadors bituminosos 
 

1.10.1.1.- Condicions de subministre 

  

Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic. 

   

1.10.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat: 

 La identificació del fabricant o marca comercial. 

 La designació conforme a la norma corresponent. 

 Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació. 

 El segell de qualitat, en el seu cas. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.10.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 

  

El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos. 

  

No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls la seva condició primitiva per agitació moderada. 

   

1.10.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient inferior a 5°C. 

  

La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i greix. 
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Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per a la seva aplicació com emprimació de superfícies, 

han de dissoldre's en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C. 

  

Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es realitza amb productes asfàltics; les de tipus II 

solament s'han d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes de quitrà d'hulla. 

   

1.10.2.- Làmines bituminoses 
 

1.10.2.1.- Condicions de subministre 

  

Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits apilaments, en rotllos solts. 

  

Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces en el 3% dels rotllos de cada partida i no s'acceptarà cap 

que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos per a evitar la seva 

deterioració. 

   

1.10.2.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un 

procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà: 

 Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador. 

 Designació del producte segons normativa. 

 Nom comercial de la làmina. 

 Longitud i amplària nominal de la làmina en m. 

 Nombre i tipus d'armadures, si escau. 

 Data de fabricació. 

 Condicions d'emmagatzematge. 

 En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m². 

 En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m². 

 En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m². 

 En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

1.10.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix 

sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació. 

   

1.10.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  

Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es previngui. 

  

La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas. 

   

1.11.- Varis 
 

1.11.1.- Sotaponts, portasotaponts i basculants. 
 

1.11.1.1.- Condicions de subministre 

  

Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per 

caiguda d'algun element durant el trajecte. 

  

Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un metre de diàmetre. 

  

Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren. 
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1.11.1.2.- Recepció i control 

  

Documentació dels subministraments:  
 

 El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 

 Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 

 Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  

Assajos:  
 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

  

Inspeccions:  
 

 En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 

 La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics. 

 Verificació de les dimensions de la peça. 

 L'estat i acabat de les soldadures. 

 L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb rasqueta. 

 En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar: 

 Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta d'elements. 

 Que no tinguin taques d'òxid generalitzades. 

 En cas de basculants, s'ha de controlar també: 

 Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants. 

 Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats. 

 Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant. 

   

1.11.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

  

 

2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos components que componen 

la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun 

d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats 

acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part 

del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació 

de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat 

d'obra. 

AMBIENTALS 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran 

d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

DEL CONTRACTISTA 

En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part del contractista, que 

acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de 

sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, 

o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el 

nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi 

negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de 

l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar 

l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les 

quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de 

laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució 

Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de 

densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva 

recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per 

part del director d'execució de l'obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc 

en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, 

serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades 

d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra 

necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a 

l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de 

les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 

instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i 

proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció 

facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar 

per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de 

terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 

independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

FONAMENTACIONS 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols 

de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 

independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, 

independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus 

d'acer figurin en taules. 

ESTRUCTURES (FORJATS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el 

perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una jàssera o mur de 

càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a 

l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment 

assenyalat per a la deducció de buits. 

ESTRUCTURES (MURS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

FAÇANES I PARTICIONS 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant únicament aquells buits la 

superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació 

de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la superfície de la part 

interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou 

l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la 

fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades de 

regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, 

en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
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INSTAL·LACIONS 

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces 

especials. 

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, 

sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. 

En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran 

objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.  

2.1.- Actuacions prèvies 

  

Unitat d'obra 0XA110: Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, 

format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost 

per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, 

i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m². 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura 

tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de 

treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera 

amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta del 

perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 

100%. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Amortització en forma d'alquiler diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 

250 m² de façana i 15 dies naturals.  

2.2.- Demolicions 

  

Unitat d'obra DDS030: Demolició de formigó en massa amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb martell pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del 

seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte 

d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva consolidació definitiva, es conservaran 

els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de la resta de l'estructura. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, 

aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DEF040: Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit amb martell pneumàtic, i càrrega manual de runa a camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit, amb martell pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es verificarà l'estabilitat de la resta de 

l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, 

anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i 

assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats 

de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció 

d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte 

d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del mur de fàbrica amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 

apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DEF041: Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a camió o 

contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic calat, amb mitjans manuals, sense incloure muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni 

la col·locació de llindes, ni afectar a l'estabilitat del mur. Fins i tot p/p de tall previ amb mola angular equipada amb disc de tall, neteja, aplec, retirada i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit en el mur, i en cas que 

fora necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del 

buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de treball de demolició. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur de fàbrica amb mitjans manuals. Fragmentació dels 

enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió 

o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 

apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DEH070: Demolició de entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició d'entrebigat de forjat unidireccional, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en 

aquest preu). També p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials combustibles, explosius o perillosos; i 

que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos necessari. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, 

anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i 

assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats 

de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 
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Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció 

d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte 

d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la superfície de entrebigat a demolir. Demolició del entrebigat amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 

apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DEH080: Demolició de capa de compressió de formigó, de 5 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de capa de compressió de formigó, de 5 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la 

seva base (no inclòs en aquest preu). També neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials combustibles, explosius o perillosos; i 

que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos necessari. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, 

anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i 

assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats 

de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció 

d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte 

d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de la capa de compressió amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 

apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DEH080c: Demolició de capa de compressió de formigó, de 10 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i 

càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de capa de compressió de formigó, de 10 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la 

seva base (no inclòs en aquest preu). També neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials combustibles, explosius o perillosos; i 

que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que fos necessari. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament corresponent: mesures de seguretat, 

anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i 

assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats 

de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants. 
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Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció 

d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del director de l'execució de l'obra del seu programa de treball, conforme al Projecte 

d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de la capa de compressió amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 

apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra RQO021g: Subministre i aplicació de morter de impermeabilització flexible, bicomponent, a base de ciment, àrids seleccionats i 

polímers modificats, Sika Top 209,  aplicat a corró o brocha a dos mans, assolint 10mm de gruix 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tall en humit de llosa massissa de formigó armat, amb serra amb disc diamantat, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). 

Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovaran els problemes d'estabilitat que es poguessin ocasionar com a conseqüència dels treballs, i en cas que fos necessari, 

s'haurà procedit prèviament a descarregar l'element mitjançant l'estintolament dels elements que recolzin en ell. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Tall del forjat amb utensilis diamantats. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es conservaran els estintolaments i 

apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DLP220b: Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega 

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió 

o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DIF105: Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna servei a una superfície de 90 m², amb 

mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna servei a una superfície de 90 m², des de la presa de cada 

aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de 

canonades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està desconnectada i fora de servei. 

Es comprovarà que la instal·lació es troba completament buida. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a la instal·lació. Retirada i apilament del material desmuntat. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DIF105b: Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior elèctrica, col·locada superficialment, que dóna servei a una superfície de 90 m², 

amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna servei a una superfície de 90 m², des de la presa de cada 

aparell sanitari fins el muntant, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p d'eliminació de vàlvules, fixacions i altres accessoris superficials, taponat de 

canonades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està desconnectada i fora de servei. 

Es comprovarà que la instal·lació es troba completament buida. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge manual dels elements. Obturació de les conduccions connectades a la instal·lació. Retirada i apilament del material desmuntat. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DRS020: Aixecat amb recuperació del 80% del material de paviment existent a l'interior de l'edifici de 45x45cm, de rajoles ceràmiques 

de gres porcellànic i picat del material d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques de gres porcellànic i picat del material d'unió adherit a la seva superfície 

sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material per a la seva posterior reutilització, sense 

deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar. 

Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol altre element que pugui 

entorpir els treballs. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Aixecat manual dels elements. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 

les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DRS021: Aixecat amb recuperació del 100% del material d'entornpeu ceràmic de gres porcellànic i picat del material d'unió adherit a la 

seva superfície, amb mitjans manuals. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aixecat d'entornpeu ceràmic de gres porcellànic i picat del material d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals i recuperació del 100% 

del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Aixecat manual dels elements. Eliminació del material adherit al revers de l'entornpeu. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de 

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra DRA010c: Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell elèctric, i càrrega manual d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport sense incloure la demolició de la base suport, amb martell elèctric. Fins i tot 

p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'enrajolat amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DRQ010: Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb martell elèctric, i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense 

deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Eliminació del revestiment amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DRQ010b: Eliminació de morter aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense 

deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Eliminació manual del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DRQ010c: Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Eliminació de morter monocapa aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense 

deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Eliminació manual del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra DMX070: Demolició de revestiment exterior de pedra natural, amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de 

neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.  
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2.3.- Acondicionament del terreny 

  

Unitat d'obra ADE001: Buidat cel obert en terra de jardineria i plantes, amb mitjans manuals. Emmagatzematge i posterior reomplert de terres i 

plantat de plantes 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert, en terra de sorra solta, amb mitjans manuals, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús 

refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar 

afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un 

laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de 

terreny que s'excavarà a efecte de la seva traballibilitat. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es refereixen totes les lectures de cotes de 

nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure afectades pel buidat. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s 

ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 

elèctrica. 

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació 

en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les 

terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, talussos i edificacions pròximes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les 

mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen inamovibles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el 

reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans 

que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 

unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.  

2.4.- Estructures 

  

Unitat d'obra EHU026: Forjat unidireccional de formigó armat sobre bigueta vista preexistent, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, realitzat 

amb formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricat en obra, amb un contingut de fibres amb funció estructural Sikafiber M-48 "SIKA" de 3 kg/m³, amb 

additiu hidròfug i abocament manual, volum total de formigó 0,072 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1 kg/m², sobre 

sistema d'encofrat parcial; revoltó mallorquí pla de material ceràmic sobre biguetes,de 70x23x3,5 cm ; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió. Inclosa repercussió de pilars i de bigues. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de forjat unidireccional de formigó armat amb bigueta vista, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25 cm, realitzat 

amb formigó HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricat en central, amb un contingut de fibres amb funció estructural Sikafiber M-48 "SIKA" de 3 kg/m³, amb 

additiu hidròfug i abocament amb cubilot amb un volum total de formigó de 0,072 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de 

negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total 1 kg/m²; sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície 

encofrant de fusta tractada reforçada amb rodons i perfils; bigueta de formigó vist, imitació fusta, 8x16 cm; revoltó mallorquí pla de material ceràmic, 

amb el cantell llis, 70x23x3,5 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de cèrcols no estructurals i curació del formigó. Sense incloure repercussió de pilars ni de bigues. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurals, segons documentació gràfica de Projecte, deduint 

els buits de superfície major de 6 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o 

es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o 

posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de 

l'execució de l'obra. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de 

biguetes i revoltó. Col·locació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. 

Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense irregularitats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurales, la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i 

detalls del Projecte.  

2.5.- Façanes i particions 

  

Unitat d'obra P.A.4: Partida alçada. Tres equadres reforçades per a metro de longitud per a suport de taulell de fusta en extradossats a 40cm de 

paret i d'alçada inferior a 1,35cm. Cargoleria adeqüada per ancoratge a mur ceràmic i taulell de fusta en la seva fixació mecànica. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en calent, compost per peça simple de la sèrie L 200x18, 

acabat amb capa d'emprimació anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, 

tallat a mida i col·locació en obra sobre platines de recolzament, per formació de llinda.Inclús p/p de preparació en taller de superfícies en grau SA 2 

1/2 segons UNE-EN ISO 8501-1, preparació de vores, platines amb capa d'emprimació anticorrosiva, col·locades sobre els muntants del forat per 

recolzament de la fàbrica, segellat de junts per mitjà de cordó de silicona neutra i reparació en obra de quants frecs i/o desperfectes s'originen en el 

perfil, per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfície i acabat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell del recolzament dels elements. Col·locació i fixació 

provisional de la llinda. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractamento de protecció. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.  

2.6.- Acabaments i ajudes 

  

Unitat d'obra HRP060: Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 100x350x58 mm, rebuda amb adhesiu de ciment i segellat 

del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 100x350x58 mm i falca rectangular, amb goteró, 

rebuda amb adhesiu de ciment flexible i segellat del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. Inclús anivellació i 

acabat de la impermeabilització en cas necessari. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la peça. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Segellat de juntes i neteja. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La pendent serà la adecuada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra P.A.5: Partida alçada. Taulell de fusta de faig sobre extradossat en formació de repisa interior, sobre esquadres disposades en 

extradossat interior a 40cm de mur i de 1.35cm d'alçada. Col·locada i envernissat contra la humitat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de brancal de formigó polímer de superfície polida, de color gris, de 405x20 mm, subministrat en peces de fins a 2,6 m de longitud, 

ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu 

hidròfug, M-15, sobre el qual s'introdueixen els ancoratges metàl·lics, aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i segellat dels junts 

entre peces i de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. Inclús p/p de replanteig, talls i neteja final. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de les peces en el forat o acabament. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. Col·locació, aplomat, anivellació i 

alineació. Segellat de juntes i neteja del brancal. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent la longitud que 

pogués perdre's en biaixos. 

  

Unitat d'obra HRC030: Escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de 14x28x1,2 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb 

additiu hidròfug, M-10 i rejuntada entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per 

a juntes entre 3 i 15 mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació d'escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermell mate en peces de 14x28x1,2 cm, amb trencaaigües i encastat en els brancals, cobrint els 

ampits d'una finestra, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, 

creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntada entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció 

d'aigua reduïda, CG2, per a juntes entre 3 i 15 mm. Inclús p/p de replanteig, talls i neteja final. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud del ample del buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport. Col·locació amb morter de les peces. Reblert de junts 

i neteja del trencaaigües. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La pendent serà la adecuada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.  

2.7.- Instal·lacions 

  

Unitat d'obra IEI050b: Millora en xarxa elèctrica de distribució interior en local de 130 m² de superfície construïda, amb circuits interiors amb cablejat 

sota tub protector de PVC flexible i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embel 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris de 110 m² de superfície 

construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a 

canalització encastada, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de 

fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
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DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IVG035b: Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x230 

mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 

400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat, fixat en el tancament de 

façana, sobre el qual s'acoblarà la reixeta utilitzada com presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment 

muntada i connectada a la xarxa de conductes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en el marc. Connexió al conducte. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La disposició de las lamel·les serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IVG035c: Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 800x330 

mm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 

400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat, fixat en el tancament de 

façana, sobre el qual s'acoblarà la reixeta utilitzada com presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment 

muntada i connectada a la xarxa de conductes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en el marc. Connexió al conducte. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La disposició de las lamel·les serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  

2.8.- Aïllaments e impermeabilitzacions 

  

Unitat d'obra P.A.2: Partida alçada.Perforacions de 12mm cada 12 cm a 15 cm de cota del pviment i aplicació de barrera antihumitat en mur de 

façana, basada en silanos per a tractament d'humitats, injectat amb taladres cada 10cm en les dues cares, realitzat sobre morter amb 75-100 

cartutxos,mitjançant pistola Sikamur injectocream-100. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en arrencada de mur de fàbrica de maó ceràmic, de 35 cm d'espessor, de barrera anticapil·laritat per a tallar l'ascens de la humitat a través 

de qualsevol element constructiu que estigui en contacte amb el terreny humit; mitjançant la col·locació de làmina de betum modificat amb elastòmer 

SBS, LBM(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica no 

iònica. Fins i tot p/p de capes de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5 de regularització i protecció, cavalcament, talls i neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Regularització de la superfície suport. Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la impermeabilització. 

Aplicació de l'emprimació asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de protecció. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La barrera anticapil·laritat serà estanca a l'aigua i contínua, i tindrà una adequada adherència al suport. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.  

2.9.- Revestiments i extrasdossats 

  

Unitat d'obra RFP010: Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de la capa d'acabat en revestiments continus 

bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mà de fons i dues mans d'acabat 

(rendiment: 0,065 l/m² cada mà), a més de tractament contra la presència de floridura o humitats en un 20% de la seva superfície. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura plàstica, color blanc, textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una 

mà de fons de vernís acrílic, per a fixar superfícies i consolidar fons absorbents i deteriorats, com a fixador de superfície, diluït 2 a 1 amb diluent a 

base de hidrocarburs alifàtics, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa, acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer acrílic-

vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment: 0,065 l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja 

prèvia del suport de morter industrial, que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mitjançant raspalls o elements adequats i fegat de 

petites adherències i imperfeccions i tractament del 20% de la seva superfície contra la presència de taques de floridura o humitat mitjançant rentat 

de la superfície amb una solució d'aigua i lleixiu al 10%, esbandit amb aigua i assecat; formació de junts, racons, arestes i acabaments en les 

trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid ni eflorescències. 

Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació, neteja i escatat previ del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  

Unitat d'obra RQO021d: Reomplert , subministre i aplicació de morter bicomponent a base de ciment, resines sintètiques i fum de sílice, Sika 

Monotop 612, de 3 cm de gruix, aplicat amb llana ó paleta.. o mitjançant el morter Sika Grout, segons necessitat d'obra, 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en façanes de revestiment continu de 12 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa hidròfob de xarxa 

tridimensional, per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color Marfil, compost de ciment i càrregues minerals, additivat en 

massa amb polímers. Aplicat manualment sobre una superfície de formigó, prèvia aplicació d'una capa de morter pont d'unió, de 5 mm d'espessor, 

on s'apreciïn deficiències d'absorció o porositat (30% de la superfície de parament). Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de 

junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 

superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels 

queixals. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que han estat col·locats en la façana els elements de protecció enfront de l'aigua de pluja, tals com escopidors, impostes o 

canalons. 

Es comprovarà que el suport està net, amb absència de pols, grassa i matèries estranyes, és estable i té una superfície rugosa suficientment 

adherent, plana i no sobrecalentada. 

No s'aplicarà en suports saturats d'aigua, havent de retardar la seva aplicació fins que els porus estiguin lliures d'aigua. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior 

a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de treball. Arestat i realització de juntes. Aplicació del morter d'unió entre el 

suport i el morter monocapa. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat 

superficial. Repassos i neteja final. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el 

desenvolupament de els queixals. 

  

Unitat d'obra RGP010: Revestiment petri en façanes, color blanc, textura llisa; neteja i escatat previ del suport de morter industrial, que presenta una 

superfície pulverulenta o deteriorada, una mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,3 l/m² cada mà), a més de tractament contra la presència 

d'eflorescències salines (salnitre) en un 50% de la seva superfície. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en façanes de capa de revestiment petri, color blanc, textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons amb vernís acrílic, per a fixar 

superfícies i consolidar fons absorbents i deteriorats com a fixador de superfície, diluït 2 a 1 amb diluent a base de hidrocarburs alifàtics, i dues mans 

d'acabat amb revestiment pétreo en capa gruixuda, textura llisa, a base de resines acríliques pures dispersades en mitjà aquós, impermeable a 

l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, (rendiment: 0,3 l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja prèvia del suport de morter industrial, 

que presenta una superfície pulverulenta o deteriorada, mitjançant raspalls o elements adequats i fregat de petites adherències e imperfeccions i 

tractament del 50% de la seva superfície contra la presència d'eflorescències salines (salnitre) mitjançant el raspallat i rentat de la mateixa amb una 

solució d'àcid clorhídric al 10%; formació de junts, racons, arestes, acabaments en els trobaments amb paraments, revestiments o altres elements 

rebuts en la seva superfície. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 

m², l'excés sobre els 4 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura ni taques d'òxid, de floridura o d'humitat. 

Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior 

a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació i neteja general del parament suport. Fregat amb paper de vidre de petites adherències i imperfeccions. Aplicació de la mà 

d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 

4 m². 

  

Unitat d'obra RSG010: Reposició de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 45x45 cm, 8 €/m² amb % de material reaprofitat, de les 

mateixes característiques del paviment existent, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament 15<Rd<=35, classe 1, 

rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense c7 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres porcellànic, polit, de 45x45 

cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 15<Rd<=35 segons UNE-ENV 12633, 

lliscabilitat classe 1 segons CTE; capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament 15<Rd<=35 

segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 1 segons CTE, rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris 

amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat 

de les peces. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada 

no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el 

suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 

descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que ha transcorregut un temps suficient des de la fabricació del suport, en cap cas inferior a tres setmanes per a bases o 

morters de ciment i tres mesos per a forjats o soleres de formigó. 

Es comprovarà que el suport està net i pla i sense taques d'humitat. 
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AMBIENTALS 

Es comprovarà abans de l'aplicació de l'adhesiu que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui possible, els corrents 

forts d'aire i el sol directe. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. 

Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. 

Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra RSP024: Entornpeu de pedra natural en harmonia amb paviment exterior existent, de 20-25 cm d'alçada, rebut amb adhesiu de ciment 

millorat, C2 i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),tonalitats naturals 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació d'entornpeu de gres Niwala Blanca amb la qualitat exigida pel mètode de classificació de "LEVANTINA", acabat 

raspallat, de 18 cm, color blanc cremós; rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús rejuntat 

amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 

retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el paviment es trobi col·locat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Neteja de 

l'entornpeu. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al parament. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i rascades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra RRY015: Extradossat autoportant estabilitzat amb mur perimetral, sistema W626.es "KNAUF", realitzat amb dues plaques de guix 

laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5 impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 115 mm de 

gruix total; separació entre 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió. 

Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, sistema W626.es "KNAUF", de 115 mm d'espessor, format per placa de guix laminat 

tipus impregnada (H1) de 12,5 mm d'espessor, formant sandvitx amb una placa tipus impregnada (H1) de 12,5 mm d'espessor, cargolades 

directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 

90 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús 

p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de 

recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; 

tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament 

de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. 

Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, 

aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en 

la norma UNE 92305. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 
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La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat 

pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 

distribució posterior per l'interior dels envans. 

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment 

acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 

elements horitzontals. Col·locació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes 

elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a 

allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 

d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  

Unitat d'obra RRY015b: Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, sistema W628.es "KNAUF", realitzat amb dues plaques de guix 

laminat - |12,5 impregnada (H1) + 12,5 impregnada (H1)|, ancorades als forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 95 mm de 

gruix total; separació entre muntants 600 mm. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió. 

Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, sistema W628.es "KNAUF", de 95 mm d'espessor, format 

per dues plaques de guix laminat tipus impregnada (H1) de 12,5 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura autoportant d'acer 

galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una 

modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, 

zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb 

els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; 

execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 

d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, 

pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, 

aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en 

la norma UNE 92305. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Abans d'iniciar els treballs de muntatge, es comprovarà que es troben acabats l'estructura, els tancaments i la coberta de l'edifici. 

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat 

pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. 

Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. 

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva 

distribució posterior per l'interior dels envans. 

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment 

acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 

elements horitzontals. Col·locació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes 

elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes per a 

allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions. 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà resistent i estable. Quedarà pla i aplomat. 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 

d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  

Unitat d'obra RRY021: Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de 200x200 mm, per a extradossat de plaques de guix 

laminat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de 200x200 mm, formada per marc, porta, tanca i 

braç de seguretat, per a extradossat de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. Totalment acabada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra RLC010: Tractament superficial de protecció anticorrosiva per a elements d'acer mitjançant emprimació anticorrosiva amb Sikadur 

Primer EG Photospate, aplicada en dues mans (100 µ)i espolvoreat amb arid de quarz 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de capa de protecció contra l'oxidació en elements d'acer, mitjançant emprimació anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de zinc, 

aplicada amb brotxa, corró de pèl curt o pistola, en dues mans, fins a arribar a un gruix total de 100 µ. Fins i tot p/p de neteja de la superfície suport. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el suport està net, sec, exempt d'òxids, pols i grasses. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient o la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 30°C. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja del suport. Aplicació del producte. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la pluja almenys durant les 3 hores següents a la seva aplicació. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.  

2.10.- Urbanització interior de la parcel·la 

  

Unitat d'obra P.A.3: Partida alçada. Reblert de terres reaprofitades i replantar vegetació retirada per imprmeabilització de jardinera i paret. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, obertura de cadolla de 160x160x110 cm per mitjans mecànics i plantació de Palmera (Phoenix dactylifera) de procedència 

nacional, de 3 a 4 m d'altura, subministrat amb mota. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, 

formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de tutor. Primer rec. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà arrel al terreny. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
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2.11.- Gestió de residus 

  

Unitat d'obra P.A.1: Partida alçada. Neteja de roques, bruticia i terres en banyera exterior, càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància, 

considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.  

2.12.- Seguretat i salut 

  

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 

Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge 

o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra P.A.6: Partida alçada. Taulell de fusta de faig sobre extradossat en formació de repisa interior, sobre esquadres disposades en 

extradossat interior a 40cm de mur i de 1.35cm d'alçada. Col·locada i envernissat contra la humitat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en 

matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i 

Salud amb categoria d'oficial de 1a. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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3.- PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (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, 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 present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la 

Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 

detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  

E ESTRUCTURES 

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç comportament, verificant que 

no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals. 

En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de l'empresa constructora, per 

avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que 

avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent. 

  

F FAÇANES I PARTICIONS 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la superfície de prova, en el pany 

més desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de la fusteria exterior dels buits 

de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués. 

  

I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i 

humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al 

procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de 

la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra 

durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora 

d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així com les despeses 

ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 

 

4.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, 

maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé 

en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de 

residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de, 

almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

  Raó social. 

  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. 

Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 

residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si 

obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 

econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 

permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i 

lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental 

de la destinació final. 
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Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats 

com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, 

amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades 

durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 

contaminació. 

 

 

5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN LOCAL AL PORT 

ESPORTIU DE RODA DE BERÀ 

Objecte de les obres. 

L'actuació projectada té com objecte l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà, per a destinar-lo a equipament municipal, 

possiblement com a oficina de turisme.  

L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 

dificultaria des del punt de vista tècnic la seva correcta execució, essent imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions, i per 

comprendre l’obra una unitat funcional en si mateixa no es considera possible la correcta execució si hi ha una pluralitat de contractistes. 

Àmbit d’actuació. 

L'espai en el que s'intervé té la classificació sòl urbà consolidat, i la qualificació de sistema costaner (clau E). La intervenció projectada es considera 

compatible amb la qualificació urbanística, atès que fomenta i complementa l’ús i gaudi de l’espai lliure de l’entorn. L’edifici es troba dins del sector 

transversal PORT ESPORTIU. 

Descripció de les necessitats a satisfer i les actuacions a realitzar per cobrir-les. 

El local es desenvolupa en una única planta, amb una superfície útil interior de 89,40m
2
, i una superfície construïda de 100m

2
. L’altura llliure interior, 

fins al cel ras, és de 2,85m
2
, i el volum serà d’uns 255m

3
. S’adjunta el quadre de superfícies útils del local segons la proposta final de distribució: 

 

 

 

Actuacions a executar per l’adequació del local nº27 del Port Esportiu de Roda de Berà: 

 

Actuacions prèvies 

 Desmuntatge del toldo existent, en l'exterior de l'edifici. Inclou arrencada dels suports i arrencada del toldo fins a límit de parcel·la. 

Aquest toldo es guardarà per reutilitzar-loun cop finalitzada l'obra, Es tornarà a col·locar fins les noves parets de tancament del local, 

deixant tancat la resta de l'edifici. 

 

Xarxa de sanejament horitzontal 

 

 Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 40 mm i 110mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

 

Façanes i particions 

 

 Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat acústic, per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter 

de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat en sacs. 

 Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (panal), per revestir, 29x14x9 cm, 

rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; revestiment dels fronts de forjat amb peces 

ceràmiques, col·locades amb morter d'alta adherència. 

 Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 gran duresa), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una 

estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 

45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix total. 
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 Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura 

simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en 

l'ànima; 63 mm de gruix total. 

 Extradossat amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels 

muntants; 60,5 mm de gruix total. Per la formació de caixons i forrat de pilars. 

 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i/o porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb 

cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre 

porta i vidre fix per integrar interruptor. 

 Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents assemblats entre si, de fins a 3500 mm d'altura i 

entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats a la vegada per: panells 

exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, acabat amb revestiment de melamina, en 

ambdues cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant interior amb panell semirígid de llana mineral, de 50 mm d'espessor; i 

per una estructura interna doble formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, i un bastidor 

perimetral telescòpic d'alumini. 

 

Actuacions en coberta 

 Formació de xemeneia d'obra de 50x50cm i 60cm d'alçada, a base de maó perforat gero i acabada arrebosada amb morter dei 

ciment i protegida superiorment amb un remat de rajola ceràmica com a cobriment de paret. Inclou la part proporcional de la nova 

impermeabilització totalment segellada a l'actual coberta plana existent, també la formació d'un zòcol en tot el seu perimetre i l'entrega 

de la tela a una alçada no inferior a 20cm.  

  Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de 150x100x16 cm, composta de formigó HA-

25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre 

una làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells antivibració de fibra de vidre 

emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Tot sobre la coberta existent 

 

Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

 

 Fusteria d'alumini, lacat color RAL 1015, segons especificacions indicades als amidaments, combinant trams de vidre fix i tarja 

superior fixa amb panell d'alumini, i/o porta exterior, abatible i corredissa automàtica, segons plànol fusteries. 

 Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12C+6+6, amb butiral blau estándar. 

 Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat lacat de color blanc, amb ànima alveolar de 

paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; 

tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.  

 

Acabaments 

 

 Escopidor de formigó polímer de superfície polida, pla, amb goteró, de 145x25 mm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb 

additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i de les unions 

amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

 Cavalló de formigó polímer de superfície polida, color blanc, disseny pla, per a cobriment de murs, amb trencaaigües, de 150x20 mm, 

rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i 

segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

 Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color blanc, de 140x350x100 mm, rebuda amb adhesiu de ciment i segellat del 

junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.. 

 

Falsos sostres i aïllaments 

 Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, acústic amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa 

acústica perforada 12,5x1200x2000 mm. 

 Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa de 

guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

 Aïllament tèrmic i acustic sobre fals sostre, format per panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm 

d'espessor. 

 

Instal·lacions 

 

 Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús de 100 m² de superfície construïda, amb circuits interiors amb cablejat sota tub 

protector de PVC vist i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 

 Instal·lació interior de fontaneria per office amb dotació per: aigüera, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

 Lluminàries LED, segons especificacions a amidaments. 

 Xarxa interior d’evacuació amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. 

 Totes les instal·lacions, es connectaran a les xarxes públiques existents en l’entorn de l’obra. 

 Climatització per bomba de calor i conductes pel cel ras. 

 Telecomunicacions i xarxa de dades. 

 Sanitaris i equipament segons amidaments i plànols. 

 Ventilació forçada office i bany, segons amidaments i plànols 

 

Revestiments i extrasdossats 

 

 Alicatat amb rajola de València acabat llis, 31x44 cm, 10 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, resistència al lliscament 

Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de plaques de guix laminat en paraments interiors, mitjançant adhesiu de 

ciment normal, C1 blanc, amb doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC. 

 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% 

d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); sobre parament interior de guix projectat o plaques de 

guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. 
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 Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis 

amb canvis de material, amb cantoneres. 

 Revestiment de paraments exteriors de formigó amb morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat 

raspat, color sorra, espessor 15 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis inclús en els canvis de material, 

aplicat sobre una capa de morter pont d'unió, de 5 mm d'espessor, en aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències. 

 Tractament superfícial de protecció antigrafits per a façana de morter, mitjançant impregnació incolora antigrafit a base de resines 

acríliques, aplicada en tres mans (consum mitjà: 100 g/m² cada mà). 

 Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 4 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la 

regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques 

modificades, que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, 

de fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). 

 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 60x120 cm, 18 €/m², capacitat d'absorció d'aigua 

E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament 15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap 

característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 3 i 15 

mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.. 

 Entornpeu ceràmic de gres porcellànic, mat o natural de 7 cm, 5 €/m, rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 

sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la 

mateixa tonalitat de les peces. 

 Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat granallat, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 

40x40x4 cm, gris, igual a l'actual,  per ús públic en exteriors en zona de terrasses i patis, col·locada picat de pitxell amb morter. Inclou 

demolició de paviment actual, per la formació de la nova rampa d'accés i la formació de la base d'aquesta mitjançant formigó. 

 

Plecs de prescripcions tècniques del contracte. 

 

Preus contradictoris. 

Si fos precís fixar nous preus per a materials i obres no contemplats al projecte, s’estableix com a referència la base de preus de l’ITEC, d’acord amb 

els següents paràmetres: 

Àmbit de preus: Tarragona 

Data de preus: Gener 2018 

Variació de preus segons el volum: PEM 62.502,68 euros 

PEC amb 13% de despeses general i 6% de Benefici industrial. 

Als preus els hi serà d’aplicació la baixa de la Contracta. 

 

Organització dels treballs i equips. 

 L’empresa adjudicatària posarà a disposició un encarregat d’obra amb una dedicació exclusiva al contracte durant l’execució dels treballs. 

 L’empresa adjudicatària aportarà la resta de personal necessari per portar a terme els treballs especificats en aquest plec i el projecte. 

 El personal depenent de l’empresa adjudicatària, durant l’horari de treball portarà identificació de l’empresa. En aquest sentit, els vehicles 

utilitzats per les feines duran el logotip o indicatiu de l’empresa. Així mateix, l’empresa adjudicatària vetllarà per que el personal mantingui 

una presència que no desdigui a l’usuari, ni a l’empresa ni al propi Ajuntament. Alhora el contractista serà responsable de la cortesia dels 

seus operaris i posarà remei a qualsevol inadequat o mal comportament d’aquests. 

 Materials: L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les mostres, certificats i dades 

necessàries, els quals hauran de complir amb les característiques del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte. Tanmateix pel 

responsable del contracte es reservarà el dret a rebutjar el material que no consideri adient per la feina requerida. Així mateix pel 

responsable del contracte es reservarà el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir. 

 Maquinària i transport: L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines necessàries per tal de realitzar adequadament totes 

les funcions o tasques previstes d'acord amb la oferta feta, així com pels subministres, segons el bon ús i costum de la professió. Els 

vehicles i les màquines que s'utilitzen tindran les condicions requerides per al fi que es destinen, tant pel que respecte a la seguretat així 

com les conveniències d'estètica i condicions sanitàries, complint les exigències de l'Ajuntament pel que fa a la seva identificació col·locant 

distintius amb les característiques que s'indiquin en llocs visibles de les mateixes. Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es 

trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació.  

L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una bona realització del servei i disposarà de les 

reserves corresponents per poder complir amb els terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de trobar-se en perfecte 

estat de conservació i neteja en tot moment, a partir del primer dia de l'inici de les obres. Quedarà prohibit l'acopi de terres i runa a la 

vorera o calçada si no és per la seva utilització com a material de reblert o imminent transport a l’abocador. 

 Mitjans auxiliars i eines: L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de realitzar els treballs objecte 

d'aquest plec, així com tot el suport informàtic necessari requerit pel responsable del contracte per dur a terme el seguiment i certificació 

dels treballs. Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems hauran de complir amb les normatives vigents mediambientals i de seguretat i 

salut en el treball. 

Desglossament de la despesa en mà d’obra: 
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Anàlisi percentual de mà d'obra 

            

Codi Designació Import total % PEM 

mo113 Peó ordinari construcció. 994.39 1.59 

mo023 Oficial 1ª enrajolador. 707.09 1.13 

mo011 Oficial 1ª muntador. 624.64 1.00 

mo020 Oficial 1ª construcció. 616.50 0.99 

mo080 Ajudant muntador. 563.25 0.90 

mo021 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 526.88 0.84 

mo015 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 504.28 0.81 

mo038 Oficial 1ª pintor. 500.84 0.80 

mo003 Oficial 1ª electricista. 432.71 0.69 

mo076 Ajudant pintor. 420.97 0.67 

mo102 Ajudant electricista. 366.84 0.59 

mo114 Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 323.45 0.52 

mo053 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 267.35 0.43 

mo061 Ajudant enrajolador. 266.59 0.43 

mo100 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 241.61 0.39 

mo111 Peó especialitzat revocador. 237.77 0.38 

mo033 Oficial 1ª guixer. 220.42 0.35 

mo039 Oficial 1ª revocador. 196.90 0.32 

mo082 Ajudant muntador de falsos sostres. 172.22 0.28 

mo008 Oficial 1ª lampista. 168.44 0.27 

mo107 Ajudant lampista. 154.02 0.25 

mo071 Ajudant guixer. 129.89 0.21 

mo024 Oficial 1ª enrajolador. 115.50 0.18 

mo054 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 108.56 0.17 

mo062 Ajudant enrajolador. 108.07 0.17 

mo101 Ajudant muntador d'aïllaments. 96.25 0.15 

mo017 Oficial 1ª fuster. 60.10 0.10 

mo058 Ajudant fuster. 56.96 0.09 

mo005 Oficial 1ª instal·lador de climatització. 48.50 0.08 

mo104 Ajudant instal·lador de climatització. 43.83 0.07 

mo041 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 30.66 0.05 

mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 28.69 0.05 

mo055 Oficial 1ª vidrier. 20.75 0.03 

mo042 Oficial 1ª estructurista. 4.87 0.01 

mo089 Ajudant estructurista. 4.56 0.01 

mo112 Peó especialitzat construcció. 2.22 0.00 

    
T o t a l 9,366.57 
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Programació dels treballs. Terminis i incompliment. 

L’adjudicatària de les obres presentarà el programa d’execució dels treballs, el qual haurà de ser validat pel director de les obres. 

El termini d’execució de les obres és de dos mesos. Podrà ser prorrogable per causa d’incidències climatològiques o força major. Per donar lloc a la 

pròrroga del termini d’execució, el supòsit de força major ha de ser comunicat mitjançant un escrit adreçat al president de la corporació, en el 

moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d’execució. 

L’incompliment del termini fixat podrà ser objecte de sanció econòmica, d’acord amb el plec de condicions administratives, o la corporació 

contractant pot optar per la resolució del contracte. 

 

Horaris. 

Els treballs es realitzaran el dies laborables i dissabtes no festius, de 8 del matí a les 20 hores. 

L’encarregat de les obres estarà dins l’horari de les obres en plena disposició per atendre telefònicament o en persona. 

 

Control de qualitat. 

L’adjudicatària de les obres estarà obligada a realitzar els assaigs i controls establerts en el projecte. La direcció facultativa podrà ordenar de forma 

justificada altres controls suplementaris per causa d’incidències imprevistes que també hauran de ser assumides per l’adjudicatària. Les operacions 

de control de qualitat es realitzaran per laboratoris homologats. 

 

Recepció de les obres. As-built. 

Una vegada acabada l’obra, el fet es comunicarà per escrit al responsable del contracte i a la direcció facultativa. Fetes les comprovacions i 

inspeccions necessàries, la direcció facultativa emetrà el certificat final de les obres. Un cop emès, es sol·licitarà per l’adjudicatària l’acta de recepció 

de les obres. 

Tanmateix, en el període de 12 mesos a partir de la recepció del treball fet, el responsable del contracte podrà exigir la des-construcció i conseqüent 

construcció, sense cap cost a l'Ajuntament, de les obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat 

certificades o abonades. 

Les ordres que, per mitjans de tota mena, se li facin a l'adjudicatari per part del responsable del contracte, seran de caràcter obligatori i immediat.  

A requeriment del responsable del contracte i en aquelles actuacions que consideri convenient, l'adjudicatari estarà obligat a presentar, en e| termini 

màxim de 30 dies naturals, un plànol fi d'obra ("as-built") en suport paper i informàtic d'acord a les especificacions que fixi pel responsable del 

contracte. Aquesta documentació no podrà ser repercutida com a despesa d'obra. 

L’ incompliment d’aquestes ordres, així com el que marca el Plec de Condicions Tècniques serà motiu de falta. Per la graduació de les faltes, sanció i 

procediment, s'estarà al que s'estableix en el Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 

Resolució d’incidències tècniques 

D’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista, en ordre a la interpretació del projecte i la seva 

realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter immediatament executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la 

legislació vigent li confereix. 

Si el contractista formalitzés la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General de la Corporació, i transcorreguessin 15 dies hàbils 

sense haver recaigut resolució expressa al respecte, s'entendrà desestimada la petició. 

 

Altres obligacions de l’adjudicatari 

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'exacte acompliment de la totalitat dels treballs contractats i, per tant, d'aquells que realitzin els 

treballadors que per a ell efectuïn subministres o treballs pels quals haurà de respondre en cas d'incompliment. 

Anirà a càrrec del contractista la senyalització i tancament de l'obra, evitar l'estacionament, protegir els vianants, evitar la circulació de vehicles per 

l'obra i tot allò que li requereixi pel responsable del contracte pel bon funcionament de l'obra. 

Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i 

disposició a l'abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 

Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes de materials, runes i residus originats per les obres i podrà exigir canvis en el 

sistema i destí de la seva disposició. No es podran acopiar terres ni runa a la via pública si no són terres destinades a un reblert immediat, atenent 

especialment la seguretat dels usuaris de la via pública i garantint el seu normal ús. Les terres o runes seran dipositades en contenidors, saques o 

directament sobre camió per al seu posterior transport a abocador. 

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i papereres destinats a la neteja pública qualsevol material que es 

produeixi com a conseqüència del desenvolupament dels treballs del contracte. Si l'empresa adjudicatària no retirés aquest materials dins d'un 
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termini màxim de 24 hores, seran retirats per encàrrec del responsable del contracte a altra empresa, les despeses corresponents aniran a càrrec de 

l'empresa adjudicatària, sense perjudici de les responsabilitats a que donin lloc. 

En determinades situacions de restriccions d'aigua, prèvia comunicació de la Direcció Facultativa, i com a mesura de prevenció per tal d'assegurar al 

màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de la població davant de l'escenari de sequera, l'adjudicatari no podrà utilitzar l'aigua potable de la xarxa 

pública i l'ús i transport de l'aigua necessària anirà a càrrec seu. 

L'adjudicatari vetllarà per la protecció de la jardineria de la zona d'influència de les obres, establint les mesures necessàries per la seva conservació. 

L'adjudicatari col·locarà al seu càrrec els cartells informatius, retolació per desviament de trànsit, prohibit aparcar i resta d'elements de senyalització i 

informatius que requereixi pel responsable del contracte. 

Seran a càrrec del contractista la retirada de les restes u objectes que hi puguin haver a l’àmbit d’actuació abans de l'inici de les obres (arbres, 

arbustives, tancaments existents, deixalles, runes, etc.). 

Els treballs es realitzaran amb el màxim respecte al medi, de manera ordenada, contínua i progressiva.  

S'haurà de controlar la generació de pols durant les feines d'excavació, mitjançant reg. 

Caldrà netejar les rodes dels camions durant les tasques d'excavació perquè no deixin roderes a l'asfalt, que puguin originar riscos per a la circulació 

dels vehicles i en especial les motocicletes i bicicletes.  

En el cas que per causes sobrevingudes es deixin roderes i restes de terres i fangs en l’entorn, es netejaran diàriament amb una escombradora els 

carrers afectats per les roderes. 

Seran a càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o rètols corresponents a les subvencions que l'Ajuntament 

tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquestes obres, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi. Aquest 

cartells o rètols s'ubicaran on prescrigui la direcció facultativa i es mantindran en bon estat de conservació i neteja durant tota la durada de l'obra. 

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar un any de garantia des de el moment en què es 

substitueix o repara. 

En cas que el contractista consideri oportú proposar alguna millora en les solucions constructives o materials previstes al projecte, aquesta haurà de 

ser aprovada prèviament pel director de les obres. En cap cas, la millora podrà repercutir en un increment del cost de les obres.  

 

 

Certificacions 

Per part de la direcció facultativa s’emetrà certificació d’obra mensual. La certificació indicarà les partides d’obra, amb els amidaments i a les que 

s’aplicarà els preus unitaris de referència del projecte o preus contradictoris aprovats. A aquestes partides se’ls hi deduirà la baixa d’adjudicació i se 

li afegirà el 13% en concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial. 

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada l’impost sobre el valor afegir (IVA) al tipus vigent. 

 

 

Seguretat i Salut. 

 Obligacions de l’adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors. 

L'empresa adjudicatària ve obligada a tenir elaborat una Avaluació de riscos laborals i un Pla de Prevenció conforme a la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de riscos Laborals, i les que es puguin derivar del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut. 

Igualment l'adjudicatari està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació a l'estudi de seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el 

Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El pla de 

seguretat i salut haurà de ser aprovat pel Director de les Obres com a requisit indispensable per a l'inici de les obres. Tot el personal, a l'inici dels 

treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva empresa la informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les 

seves tasques. 

L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de seguretat i salut. Es disposarà d'una farmaciola amb el 

material necessari per als primers auxilis al lloc de treball o a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà 

immediatament el material, consumit. 

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar el 

possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

 Obligacions de l’adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers. 

Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de l'actuació que afectin a persones no pertanyents a la 

concessió, i aquells riscos propis dels treballs a realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o protecció. 

La senyalització d'obres estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa de l'obra als ciutadans, ordenar la circulació de 

vehicles i vianants afectats per les tasques o l'obra i garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de l'obra. Aquesta senyalització 

complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalització d'obres 

de carreteres (M.O.P.T. i M.A. Norma de Carreteres 8.3 - IC). 
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Gestió de residus. 

L’adjudicatari serà responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels mitjans 

necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l’abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la 

quantitat i l'origen dels mateixos. 

L’adjudicatari d’acord amb el Pla de residus, haurà d’aportar a l'Ajuntament, els comprovants o resguards conforme ha seguit el procediment marcat 

per la gestió de residus. 
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6. CLASIFICACIÓ EMPRESARIAL 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de 

determinats contractes administratius típics. 

A continuació es detallen els grups i subgrups, que afecten a l’obra a executar: 

(Les lletres majúscules identifiquen els grups, i els números, els subgrups) 

 

C) Edificacions 

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

     5. Feines de pedrera i marbre 

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 

     8. Fusteria 

     9. Tancaments metàl·lics 

 

E) Hidràuliques 

     1. Abastaments i sanejaments 

 

 

I) Instal·lacions elèctriques 

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

     6. Distribució de baixa tensió 

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

     8. Instal·lacions electròniques 

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

 

J) Instal·lacions mecàniques 

     2. De ventilació, calefacció i climatització 

     4. De lampista i sanitàries 
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7. CLASIFICACIÓ EMPRESARIAL CPV 

La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabulari Comú de Contractació Pública) és un sistema d'identificació i categorització de 

totes les activitats econòmiques susceptibles de ser contractades mitjançant licitació o concurs públic a la Unió Europea. 

A continuació es detallen els codis que afecten a l’obra a executar: 

45261000-4    Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos 

45261300-7 Colocación de vierteaguas y canalones 

45261420-4 Trabajos de impermeabilización 

45262500-6 Trabajos de mampostería y albañilería 

45262650-2 Trabajos de revestimiento de fachadas 

45300000-0 Trabajos de instalación en edificios  

45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica  

45311000-0 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos 

45314200-3 Instalación de líneas telefónicas 

45314320-0 Instalación de cableado informático 

45315600-4 Instalaciones de baja tensión 

45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización 

45320000-6 Trabajos de aislamiento 

45321000-3 Trabajos de aislamiento térmico  

45323000-7 Trabajos de aislamiento acústico  

45324000-4 Trabajos de colocación de cartón-yeso  

45330000-9 Trabajos de fontanería  

45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

45332000-3 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe 

45343220-1 Trabajos de instalación de aparatos extintores 

45400000-1 Acabado de edificios  

45410000-4 Trabajos de enlucido  

45420000-7 Trabajos de instalación de carpintería de madera 

45421100-5 Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos 

45421140-7 Instalación de carpintería metálica, excepto puertas y ventanas  

45421141-4 Instalación de tabiques 

45421146-9 Instalación de falsos techos 

45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes 

45440000-3 Trabajos de pintura y acristalamiento 

45443000-4 Trabajos de fachada 

45450000-6 Otros trabajos de acabado de edificios 
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 AP.   AMIDAMENTS I  PRESSUPOST  

 

   AP.1 Amidaments valorats. 

   AP.2 Quadre de preus nº1. 

   AP.3 Justificació de preus. 

   AP.4 Resum del pressupost. 
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AP.1 Amidaments va lorats .  

 

Capítol nº 1 Actuacions prèvies 

1.1.- Actuacions prèvies 

1.1.1 PA00001 Ut Desmuntatge del toldo existent, en l'exterior de l'edifici. Inclou arrencada dels suports i 

arrencada del toldo fins a límit de parcel·la. Aquest toldo es guardarà per reutilitzar-

loun cop finalitzada l'obra, Es tornarà a col·locar fins les noves parets de tancament del 

local, deixant tancat la resta de l'edifici. Inclou sistema d'ancoratge. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 503.58 € 503.58 € 

Parcial nº 1 Actuacions prèvies : 503.58 € 
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Capítol nº 2 Façanes i particions 

 

2.1.- Sistemes d'envans 

2.1.1 FFQ010 M² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat acústic, 

per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, 

subministrat en sacs. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  1 1 7.000   3.200 22.400   

  2 1 13.500   3.200 43.200   

            65.600 65.600 

Total m² : 65.600 21.42 € 1,405.15 € 

2.1.2 FFZ010 M² Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó 

ceràmic calat (panal), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment 

industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; revestiment dels fronts de forjat amb 

peces ceràmiques, col·locades amb morter d'alta adherència. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façana principal 1 4.550   0.200 0.910   

  Façana lateral 1 6.900   0.200 1.380   

  Façana lateral 1 4.650   0.200 0.930   

            3.220 3.220 

Total m² : 3.220 23.35 € 75.19 € 

2.2.- Particions lleugeres 

2.2.1 FBY010 M² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 gran duresa), amb plaques de guix laminat, 

sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels 

muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 

mm, en l'ànima; 63 mm de gruix total. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  1 1 3.400   3.200 10.880   

  2 1 2.100   3.200 6.720   

  3 1 3.600   3.200 11.520   

            29.120 29.120 

Total m² : 29.120 39.22 € 1,142.09 € 

2.2.2 FBY010b M² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, sobre 

banda acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels 

muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 

mm, en l'ànima; 63 mm de gruix total. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  1 1 2.350   3.200 7.520   

  2 1 1.800   3.200 5.760   

            13.280 13.280 

Total m² : 13.280 38.58 € 512.34 € 

2.2.3 FBY010c M² Extradossat amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una 

estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; 60,5 mm de gruix total. Per 

la formació de caixons i forrat de pilars. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  tradossat de pilars 2 0.600   3.200 3.840   

  caixó instal·lacions 1 0.700   3.200 2.240   

            6.080 6.080 

Total m² : 6.080 25.48 € 154.92 € 

2.3.- Tancaments vidrats i parets vidrades 

2.3.1 FUF010 M2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral 

d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta 

de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre 

porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i 

trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment 

acabada. Inclou linea translúcida a definir per la Direcció Facultativa. DETALL - P2 - 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P2 1 1.200   2.850 3.420   

            3.420 3.420 

Total m2 : 3.420 81.34 € 278.18 € 

2.3.2 FUF010b M2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral 

d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta 

de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris de 800x210cm. Perfil d'alumini entre 

porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i 

trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment 

acabada. Inclou linea translúcida a definir per la Direcció Facultativa. DETALL - P3 - 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P3 1 3.600   2.850 10.260   

            10.260 10.260 

Total m2 : 10.260 81.34 € 834.55 € 

2.3.3 FUF010c M2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral 

d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta 

de vidre amb marc perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre 

porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i 

trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment 

acabada. Inclou linea translúcida a definir per la Direcció Facultativa. DETALL - P4 - 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P4 1 3.250   2.850 9.263   

            9.263 9.263 

Total m2 : 9.263 81.34 € 753.45 € 

2.3.4 FUF010d M2 Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix amb 

estructura perimetral d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre 

laminat 6+6mm.  Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p 

d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes 

tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P5 - 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  P5 1 2.250   2.850 6.413   

            6.413 6.413 

Total m2 : 6.413 81.34 € 521.63 € 

2.4.- Mampares i envans mòbils 
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2.4.1 FOM030 M² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents 

assemblats entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada 

màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats a la 

vegada per: panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat 

mitja (MDF), hidròfug, acabat amb revestiment de melamina, en ambdues cares, color 

a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant interior amb panell semirígid de llana mineral, de 

50 mm d'espessor; i per una estructura interna doble formada per un bastidor 

autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, i un bastidor perimetral 

telescòpic d'alumini. DETALL P6 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  1 1 3.150   2.850 8.978   

            8.978 8.978 

Total m² : 8.978 362.42 € 3,253.81 € 

Parcial nº 2 Façanes i particions : 8,931.31 € 
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Capítol nº 3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

 

3.1.- Fusteria 

3.1.1 LC000F1 M2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color 

RAL 1015, format per porta abatible de 90x210cm, trams de vidre fix i tarja superior fixa 

amb panell d'alumini. Premarc amb tub d'acer galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb 

càmara d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12C+6+6, amb butiral blau standar. Inclòs 

ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria i pany de seguretat d'acer inoxidable. 

DETALL F1 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Conjunt F1 1 6.000   3.150 18.900   

            18.900 18.900 

Total m2 : 18.900 345.74 € 6,534.49 € 

3.1.2 LC000F2 M2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color 

RAL 1015, format per trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. 

Premarc amb tub d'acer galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa 

emissivitat 6+6+12C+6+6, amb butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix 

color de la fusteria. DETALL F2 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Detall F2 1 6.900   3.150 21.735   

            21.735 21.735 

Total m2 : 21.735 264.12 € 5,740.65 € 

3.1.3 LC000F3 M2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color 

RAL 1015, format per trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. 

Premarc amb tub d'acer galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa 

emissivitat 6+6+12C+6+6, amb butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix 

color de la fusteria. DETALL F3 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Conjunt F4 1 4.550   3.150 14.333   

            14.333 14.333 

Total m2 : 14.333 264.12 € 3,785.63 € 

3.2.- Portes interiors 

3.2.1 LBL020 U Porta corredissa automàtica, d'alumini perfileria europea color RAL 1015, per a accés 

de vianants, amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x260 cm i una 

fulla fixa de 120x260 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de 

motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic en cas de 

tall del subministrament elèctric, d'aluminianoditzat color sorra, dos detectors de 

presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de control 

amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre amb càmara 

i de baixa emissivitat laminar de seguretat 6+6+12c+6+6,amb vinil interior de tint blau 

suau, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini anoditzat color sorra, fixades sobre 

els perfils amb perfil continu de neoprè. DETALL F4 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Porta d'entrada 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 1,752.76 € 1,752.76 € 

3.2.2 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat 

lacat de color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país 

de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 

mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 70x10 mm; amb 

ferraments de penjar i de tanca. 
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    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Bany i office 2       2.000   

            2.000 2.000 

Total U : 2.000 226.13 € 452.26 € 

Parcial nº 3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars : 18,265.79 € 
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Capítol nº 4 Acabaments i ajudes 

 

4.1.- Ajudes de ram de paleta 

4.1.1 HYA010 M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació elèctrica. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1 14.000 7.200   100.800   

            100.800 100.800 

Total m² : 100.800 4.25 € 428.40 € 

4.1.2 HYA010c M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'il·luminació. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1 14.000 7.200   100.800   

            100.800 100.800 

Total m² : 100.800 0.14 € 14.11 € 

4.1.3 HYA010b M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de fontaneria. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1 14.000 7.200   100.800   

            100.800 100.800 

Total m² : 100.800 2.14 € 215.71 € 

4.1.4 HYA010d M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de climatització. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1 14.000 7.200   100.800   

            100.800 100.800 

Total m² : 100.800 1.17 € 117.94 € 

4.1.5 HYA010e M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'evacuació 

d'aigües. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1 14.000 7.200   100.800   

            100.800 100.800 

Total m² : 100.800 1.76 € 177.41 € 

4.1.6 HYA010f M² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per infraestructura comú de 

telecomunicacions (ICT). 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1 14.000 7.200   100.800   

            100.800 100.800 

Total m² : 100.800 1.23 € 123.98 € 

4.2.- Talls i perforacions 

4.2.1 HPH010 U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó 

amb capa de compressió i revoltó, de 132 mm de diàmetre, fins a una profunditat 

màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa 

manual. 
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    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany  1       1.000   

  office 1       1.000   

  pas tubs aire condicionat 1       1.000   

            3.000 3.000 

Total U : 3.000 5.98 € 17.94 € 

Parcial nº 4 Acabaments i ajudes : 1,095.49 € 
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Capítol nº 5 Instal·lacions 

 

5.1.- Infrastructura de telecomunicacions 

5.1.1 IB0001 Ut Partida alçada a justificar de instal·lació informàtica en l'interior del local. Inclou un 

punt de connexió per cada lloc de treball. I tots els elements necessaris per al seu 

correcte funcionament. En el moment de l'execució de l'obra, la DF, juntament amb el 

tècnic informàtic de l'ajuntament indicarà el tipus de connexions i elements a instal·lar. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Local 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 4,120.17 € 4,120.17 € 

5.2.- Sistemes de climatització 

5.2.1 IBY210 U Unitat interior i exterior per aire condicionat per a sistema VRV (Volum de Refrigerant 

Variable), amb distribució per conducte rectangular, per a gas R-410A, alimentació 

monofàsica (230V/50Hz), model FXSQ15A "DAIKIN" o similar, potència frigorífica nominal 

1,7 kW, potència calorífica nominal 1,9 kW, amb joc de controlador remot sense fil 

format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC4C65, amb conjunt de 

sonda de temperatura ambient, amb comunicació per radiofreqüència, i receptor 

connectable a la unitat interior d'aire condicionat, model K.RSS. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Interior local 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 4,252.14 € 4,252.14 € 

5.3.- Elèctriques 

5.3.1 IEI040 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 100 m², composta de: quadre 

general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector 

de PVC flexible: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per 

calefacció elèctrica, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat 

d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; mecanismes gamma mitja (tecla o 

tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Interior de local 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 1,873.60 € 1,873.60 € 

5.3.2 IE000A Ut Connexió de xarxa interior del local al quadre interior de la galeria existent. Inclou tots 

els materials i mitjans auxiliars necessàris per la correcta connexió i funcionament de la 

xarxa elèctrica. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Interior de local 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 768.24 € 768.24 € 

5.4.- Fontaneria 

5.4.1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 

realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Bany 1       1.000   

            1.000 1.000 
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Total U : 1.000 346.86 € 346.86 € 

5.4.2 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb 

polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Office 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 288.85 € 288.85 € 

5.4.3 IF0001 Ut Connexió de la xarxa de subministrament d'aigua a l'interior de la galeria de 

subministres. Inclou tots els mitjans necessàris i materials, per al seu correcte 

funcionament. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  local 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 320.46 € 320.46 € 

5.5.- Il·luminació 

5.5.1 III100 U Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led de 

1 W. Totalment connectades e instal·lades. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  interior estances local 6       6.000   

            6.000 6.000 

Total U : 6.000 71.00 € 426.00 € 

5.5.2 III130 U Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents de 

Led. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  interior local 23       23.000   

            23.000 23.000 

Total U : 23.000 72.56 € 1,668.88 € 

5.6.- Contra incendis 

5.6.1 IOA020 U Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux 

lluminós 155 lúmens. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Interior local 8       8.000   

            8.000 8.000 

Total U : 8.000 54.51 € 436.08 € 

5.6.2 IOS010 U Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, 

de 210x210 mm. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  placa 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 6.57 € 6.57 € 

5.6.3 IOS020 U Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, 

de 210x210 mm. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  interior local 2       2.000   

            2.000 2.000 

Total U : 2.000 6.85 € 13.70 € 

5.6.4 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  extintor 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 40.58 € 40.58 € 

5.7.- Evacuació d'aigües 

5.7.1 ISD005 M Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió 

enganxada amb adhesiu. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  xarxa interior 1 4.000     4.000   

            4.000 4.000 

Total m : 4.000 6.02 € 24.08 € 

5.8.- Ventilació 

5.8.1 IVV030 M Conducte de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat en posició vertical, per 

instal·lació de ventilació. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1 1.000     1.000   

  office 1 1.000     1.000   

            2.000 2.000 

Total m : 2.000 7.69 € 15.38 € 

5.8.2 IVM040 U Ventilador helicoïdal. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

  office 1       1.000   

            2.000 2.000 

Total U : 2.000 28.35 € 56.70 € 

5.8.3 IVM060 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de 125 mm de diàmetre exterior, acabat llis, 

color gris, per ventilació mecànica. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

  office 1       1.000   

            2.000 2.000 

Total U : 2.000 67.00 € 134.00 € 

Parcial nº 5 Instal·lacions : 14,792.29 € 
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Capítol nº 6 Aïllaments e impermeabilitzacions 

 

6.1.- Aïllaments tèrmics 

6.1.1 NBT010 M² Aïllament tèrmic i acustic sobre fals sostre, format per panell semirígid de llana mineral, 

segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm d'espessor. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  sostre local 1 13.600 6.600   89.760   

            89.760 89.760 

Total m² : 89.760 9.29 € 833.87 € 

Parcial nº 6 Aïllaments e impermeabilitzacions : 833.87 € 
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Capítol nº 7 Cobertes 

 

7.1.- Acabaments 

7.1.1 PA0003 Ut Formació de xemeneia d'obra de 50x50cm i 60cm d'alçada, a base de maó perforat 

gero i acabada arrebosada amb morter dei ciment i protegida superiorment amb un 

remat de rajola ceràmica com a cobriment de paret. Inclou la part proporcional de la 

nova impermeabilització totalment segellada a l'actual coberta plana existent, també 

la formació d'un zòcol en tot el seu perimetre i l'entrega de la tela a una alçada no 

inferior a 20cm. Materials i elements auxiliars per l'execució inclosos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  sortida a coberta 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 555.71 € 555.71 € 

7.1.2 HBH020 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, 

de 150x100x16 cm, composta de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 

abocament amb cubilot i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080, sobre una làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, 

recolzada sobre panells antivibració de fibra de vidre emmotllada amb lligant sintètic, 

de 50 mm d'espessor. Tot sobre la coberta existent 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
recolzament màquina aire 

exterior 
1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 80.14 € 80.14 € 

Parcial nº 7 Cobertes : 635.85 € 
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Capítol nº 8 Revestiments i extrasdossats 

 

8.1.- Enrajolats 

8.1.1 RAG012 M² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 31x44 cm, 10 €/m², capacitat d'absorció 

d'aigua E>10%, grup BIII, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una 

superfície suport de plaques de guix laminat en paraments interiors, mitjançant adhesiu 

de ciment normal, C1 blanc, amb doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 

mm); cantoneres de PVC. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Bany 2 1.800   2.800 10.080   

  Bany 2 2.350   2.800 13.160   

            23.240 23.240 

Total m² : 23.240 22.89 € 531.96 € 

8.1.2 HRP040b M Escopidor de formigó polímer de superfície polida, pla, amb goteró, de 145x25 mm, 

rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació 

sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i de les 

unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façana davantera 1 4.550     4.550   

  Façana lateral 1 6.900     6.900   

  Fasçana lateral 1 5.900     5.900   

            17.350 17.350 

Total m : 17.350 27.36 € 474.70 € 

8.1.3 HRP020 M Cavalló de formigó polímer de superfície polida, color blanc, disseny pla, per a 

cobriment de murs, amb trencaaigües, de 150x20 mm, rebut amb morter de ciment, 

industrial, amb additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior 

d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els 

murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façana principal 1 7.350     7.350   

  Extra façana principal 1 7.350     7.350   

  Façana lateral 1 14.000     14.000   

  Extra façana lateral 1 5.000     5.000   

            33.700 33.700 

Total m : 33.700 29.76 € 1,002.91 € 

8.1.4 HRP060 U Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color blanc, de 140x350x100 mm, 

rebuda amb adhesiu de ciment i segellat del junt perimetral amb massilla de poliuretà, 

prèvia aplicació de l'emprimació. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  façana lateral 2       2.000   

            2.000 2.000 

Total U : 2.000 17.21 € 34.42 € 

8.2.- Pintures en paraments interiors 
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8.2.1 RIP035 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura 

llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 10% 

d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); sobre parament interior de guix projectat o 

plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  1 1 4.800   2.800 13.440   

  2 1 6.050   2.800 16.940   

  3 2 1.800   2.800 10.080   

  4 2 3.600   2.800 20.160   

  5 1 2.100   2.800 5.880   

  6 1 7.000   2.800 19.600   

  7 2 3.400   2.800 19.040   

  pilars 3 0.600   2.800 5.040   

            110.180 110.180 

Total m² : 110.180 4.84 € 533.27 € 

8.2.2 RIP035b M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura 

llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 10% 

d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); sobre parament interior de guix projectat o 

plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 m d'altura. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  sostre local 1 13.600 6.600   89.760   

            89.760 89.760 

Total m² : 89.760 5.77 € 517.92 € 

8.3.- Conglomerats tradicionals 

8.3.1 RPG010 M² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 

d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, amb 

cantoneres. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  paret tancament posterior local 1 7.000   3.200 22.400   

  paret tancament lateral local 1 13.500   3.200 43.200   

            65.600 65.600 

Total m² : 65.600 6.86 € 450.02 € 

8.4.- Sistemes monocapa industrials 

8.4.1 RQO011 M² Revestiment de paraments exteriors de formigó amb morter monocapa per la 

impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color sorra, espessor 15 

mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis inclús en els canvis de 

material, aplicat sobre una capa de morter pont d'unió, de 5 mm d'espessor, en 

aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  peto superior façana principal 1 7.350   0.800 5.880   

  peto superior façana lateral 1 14.000   0.800 11.200   

  part inferior façana principal 1 5.150   0.300 1.545   

  part inferior façana lateral 1 14.000   0.300 4.200   

  
zona damunt rampa 

aparcament 
1 6.000   0.700 4.200   
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  pilars 4 0.800   2.200 7.040   

            34.065 34.065 

Total m² : 34.065 26.83 € 913.96 € 

8.5.- Paviments 

8.5.1 RSA020 M² Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 4 mm 

d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície 

suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques 

modificades, que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), 

preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil 

(no inclòs en aquest preu). 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  terra del local 1 13.600 6.600   89.760   

            89.760 89.760 

Total m² : 89.760 12.64 € 1,134.57 € 

8.5.2 RSG010 M² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 

60x120 cm, 18 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al 

lliscament 15<Rd<=35, classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap 

característica addicional, color gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de 

juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de 

les peces. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  terra del local 1 13.600 6.600   89.760   

            89.760 89.760 

Total m² : 89.760 30.09 € 2,700.88 € 

8.5.3 RSG020 M Entornpeu ceràmic de gres porcellànic, mat o natural de 7 cm, 5 €/m, rebut amb 

adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, 

gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 

mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  1 1 4.850     4.850   

  2 1 13.100     13.100   

  3 2 3.400     6.800   

  4 1 7.000     7.000   

  5 1 2.250     2.250   

  6 1 6.050     6.050   

  7 1 4.800     4.800   

  8 2 1.800     3.600   

  9 2 3.600     7.200   

            55.650 55.650 

Total m : 55.650 7.54 € 419.60 € 

8.5.4 UXH010 M² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat granallat, resistència a flexió T, 

càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 40x40x4 cm, gris, igual a l'actual,  per ús 

públic en exteriors en zona de terrasses i patis, col·locada picat de pitxell amb morter. 

Inclou demolició de paviment actual, per la formació de la nova rampa d'accés i la 

formació de la base d'aquesta mitjançant formigó. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  zona rampa 1 3.750 1.500   5.625   



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 169 de  222 

 

 

 

 

            5.625 5.625 

Total m² : 5.625 31.47 € 177.02 € 

8.6.- Falsos sostres 

8.6.1 RTC015 M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, acústic amb estructura 

metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  sostre local 1 13.600 6.600   89.760   

  a restar (bany) -1 2.350 1.800   -4.230   

  a restar (office) -1 3.600 1.800   -6.480   

            79.050 79.050 

Total m² : 79.050 40.16 € 3,174.65 € 

8.6.2 RTC015b M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura 

metàl·lica (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 12,5 / vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1 2.350 1.800   4.230   

  office 1 3.600 1.800   6.480   

            10.710 10.710 

Total m² : 10.710 24.03 € 257.36 € 

8.6.3 RTC021 U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 300x300 mm, per a fals 

sostre continu de plaques de guix laminat. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  interior estances local 6       6.000   

            6.000 6.000 

Total U : 6.000 59.35 € 356.10 € 

8.6.4 RTC021b U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 1100x1100 mm, per a 

fals sostre continu de plaques de guix laminat. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  registre màquina interior aire 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 272.29 € 272.29 € 

8.7.- Vidres 

8.7.1 RVE010 M² Mirall de lluna incolora de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al parament. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  mirall bany 1   0.500 0.800 0.400   

            0.400 0.400 

Total m² : 0.400 44.37 € 17.75 € 

8.8.- Tractaments superficials de protecció 

8.8.1 RLA010 M² Tractament superfícial de protecció antigrafits per a façana de morter, mitjançant 

impregnació incolora antigrafit a base de resines acríliques, aplicada en tres mans 

(consum mitjà: 100 g/m² cada mà). 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  peto superior façana principal 1 7.350   0.800 5.880   

  peto superior façana lateral 1 14.000   0.800 11.200   

  part inferior façana principal 1 5.150   0.300 1.545   

  part inferior façana lateral 1 14.000   0.300 4.200   

  
zona damunt rampa 

aparcament 
1 6.000   0.700 4.200   

  pilars 4 0.800   2.200 7.040   

                

            34.065 34.065 

Total m² : 34.065 23.40 € 797.12 € 

Parcial nº 8 Revestiments i extrasdossats : 13,766.50 € 
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Capítol nº 9 Senyalització i equipament 

 

9.1.- Aparells sanitaris 

9.1.1 SAI010 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color 

Blanco, de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 

385x180x430 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 177.48 € 177.48 € 

9.1.2 SAL040 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model Diverta "ROCA", color Blanco, de 470x440 

mm, equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx 

ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs amb sifó 

botella extensible, model Minimal. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 294.62 € 294.62 € 

9.2.- Banys 

9.2.1 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, rectangular, 

de reixeta, de 200x100 mm. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 44.53 € 44.53 € 

9.2.2 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 

amb acabat setinat. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 25.95 € 25.95 € 

9.2.3 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb 

suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 44.70 € 44.70 € 

9.2.4 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 41.54 € 41.54 € 



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 172 de  222 

 

 

 

 

9.2.5 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 

col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 104.83 € 104.83 € 

9.2.6 SPA020b U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 

col·locada en paret, abatible, amb forma de T, d'acer inoxidable AISI 304. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  bany 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 208.73 € 208.73 € 

9.3.- Cuines/eixides 

9.3.1 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, 

equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, 

gamma bàsica, acabat cromat. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  office 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 176.37 € 176.37 € 

9.3.2 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 1,8 m de mobles baixos amb sòcol inferior, 

realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper 

decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de 

partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec) i caires termoplàstics 

d'ABS, i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior 

(tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic acabat mat amb 

paper decoratiu de color gris, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics 

d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a 

mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat 

mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura 

automàtica, i altres ferramentes de tancament de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de 

cuina. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  office 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 271.19 € 271.19 € 

9.4.- Taulell de cuina 

9.4.1 SNM010 U Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica 

color crema o blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una sola 

fulla d'estratificat de 180x62x3 cm, amb formació de buit, tupè, embellidor i 

acabaments. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  office 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total U : 1.000 136.09 € 136.09 € 

Parcial nº 9 Senyalització i equipament : 1,526.03 € 
 



 

 

 

Capítol nº 10 Imprevistos 

 

10.1.- Imprevistos d'obra 

10.1.1 IMP001 Ut Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  obra 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 1,171.16 € 1,171.16 € 

Parcial nº 10 Imprevistos : 1,171.16 € 
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Capítol nº 11 Gestió de residus 

 

11.1.- Gestió de residus inertes 

11.1.1 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció 

i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  obra 3       3.000   

            3.000 3.000 

Total U : 3.000 131.50 € 394.50 € 

11.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense 

classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  obra 3       3.000   

            3.000 3.000 

Total U : 3.000 86.44 € 259.32 € 

Parcial nº 11 Gestió de residus : 653.82 € 
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Capítol nº 12 Seguretat i salut 

 

12.1.- Seguretat i Salut en fase d'obra 

12.1.1 SS0001 Ut Partida corresponent als treballs durant l'obra per mantenir la seguretat i salut dels 

treballadors tant individual com col·lectiva. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  obra 1       1.000   

            1.000 1.000 

Total ut : 1.000 326.99 € 326.99 € 

Parcial nº 12 Seguretat i salut : 326.99 € 
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AP.2   Quadre de preus nº1 .  

 

1 Actuacions prèvies 

1.1 Actuacions prèvies 

1.1.1 PA00001 ut Desmuntatge del toldo existent, en l'exterior de l'edifici. Inclou arrencada dels suports i arrencada 

del toldo fins a límit de parcel·la. Aquest toldo es guardarà per reutilitzar-loun cop finalitzada l'obra, 

Es tornarà a col·locar fins les noves parets de tancament del local, deixant tancat la resta de l'edifici. 

Inclou sistema d'ancoratge. 

            
Preu total redondeado per ut  . 503.58 € 

            
CINC-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
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2 Façanes i particions 

2.1 Sistemes d'envans 

2.1.1 FFQ010 m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat acústic, per revestir, 

29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat en sacs. 

            
Preu total redondeado per m²  . 21.42 € 

            
VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

2.1.2 FFZ010 m² Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat 

(panal), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, 

subministrat a granel; revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques, col·locades amb 

morter d'alta adherència. 

            
Preu total redondeado per m²  . 23.35 € 

            
VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 

2.2 Particions lleugeres 

2.2.1 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 gran duresa), amb plaques de guix laminat, sobre banda 

acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament 

acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix 

total. 

            
Preu total redondeado per m²  . 39.22 € 

            
TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

2.2.2 FBY010b m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, sobre banda 

acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament 

acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix 

total. 

            
Preu total redondeado per m²  . 38.58 € 

            
TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

2.2.3 FBY010c m² Extradossat amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, 

amb disposició normal "N" dels muntants; 60,5 mm de gruix total. Per la formació de caixons i forrat 

de pilars. 

            
Preu total redondeado per m²  . 25.48 € 

            
VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

2.3 Tancaments vidrats i parets vidrades 

2.3.1 FUF010 m2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat 

plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc 

perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar 

interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, 

tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P2 - 

            
Preu total redondeado per m2  . 81.34 € 

            
VUITANTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

2.3.2 FUF010b m2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat 

plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc 

perimetral d'alumini lacat gris de 800x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar 

interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, 

tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P3 - 

            
Preu total redondeado per m2  . 81.34 € 

            
VUITANTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

2.3.3 FUF010c m2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat 

plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc 

perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar 

interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, 

tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P4 - 

            
Preu total redondeado per m2  . 81.34 € 
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VUITANTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

2.3.4 FUF010d m2 Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix amb estructura 

perimetral d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm.  Perfil 

d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i 

trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. 

Inclou linea translúcida a definir per la Direcció Facultativa. DETALL - P5 - 

            
Preu total redondeado per m2  . 81.34 € 

            
VUITANTA-U EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

2.4 Mampares i envans mòbils 

2.4.1 FOM030 m² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents assemblats 

entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema corredís 

amb rail superior, sense guia inferior, formats a la vegada per: panells exteriors de tauler de fibres 

de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, acabat amb revestiment de 

melamina, en ambdues cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant interior amb panell 

semirígid de llana mineral, de 50 mm d'espessor; i per una estructura interna doble formada per un 

bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, i un bastidor perimetral telescòpic 

d'alumini. DETALL P6 

            
Preu total redondeado per m²  . 362.42 € 

            

TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS 

CÈNTIMS 
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3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

3.1 Fusteria 

3.1.1 LC000F1 m2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color RAL 1015, 

format per porta abatible de 90x210cm, trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. 

Premarc amb tub d'acer galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 

6+6+12C+6+6, amb butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria i 

pany de seguretat d'acer inoxidable. DETALL F1 

            
Preu total redondeado per m2  . 345.74 € 

            

TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-

QUATRE CÈNTIMS 

3.1.2 LC000F2 m2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color RAL 1015, 

format per trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. Premarc amb tub d'acer 

galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12C+6+6, amb 

butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria. DETALL F2 

            
Preu total redondeado per m2  . 264.12 € 

            

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE 

CÈNTIMS 

3.1.3 LC000F3 m2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color RAL 1015, 

format per trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. Premarc amb tub d'acer 

galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12C+6+6, amb 

butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria. DETALL F3 

            
Preu total redondeado per m2  . 264.12 € 

            

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE 

CÈNTIMS 

3.2 Portes interiors 

3.2.1 LBL020 U Porta corredissa automàtica, d'alumini perfileria europea color RAL 1015, per a accés de vianants, 

amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x260 cm i una fulla fixa de 120x260 cm, 

composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a 

obertura i tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'aluminianoditzat color 

sorra, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de 

control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre amb càmara i de 

baixa emissivitat laminar de seguretat 6+6+12c+6+6,amb vinil interior de tint blau suau, 1B1 

segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini anoditzat color sorra, fixades sobre els perfils amb 

perfil continu de neoprè. DETALL F4 

            
Preu total redondeado per U  . 1,752.76 € 

            

MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS 

CÈNTIMS 

3.2.2 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat lacat de 

color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes 

de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb 

revestiment de melamina, color blanc de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 

            
Preu total redondeado per U  . 226.13 € 

            
DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
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4 Acabaments i ajudes 

4.1 Ajudes de ram de paleta 

4.1.1 HYA010 m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació elèctrica. 

            
Preu total redondeado per m²  . 4.25 € 

            
QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

4.1.2 HYA010c m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'il·luminació. 

            
Preu total redondeado per m²  . 0.14 € 

            
CATORZE CÈNTIMS 

4.1.3 HYA010b m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de fontaneria. 

            
Preu total redondeado per m²  . 2.14 € 

            
DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 

4.1.4 HYA010d m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de climatització. 

            
Preu total redondeado per m²  . 1.17 € 

            
U EURO AMB DISSET CÈNTIMS 

4.1.5 HYA010e m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'evacuació d'aigües. 

            
Preu total redondeado per m²  . 1.76 € 

            
U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

4.1.6 HYA010f m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per infraestructura comú de telecomunicacions 

(ICT). 

            
Preu total redondeado per m²  . 1.23 € 

            
U EURO AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

4.2 Talls i perforacions 

4.2.1 HPH010 U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó amb capa de 

compressió i revoltó, de 132 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant 

perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual. 

            
Preu total redondeado per U  . 5.98 € 

            
CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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5 Instal·lacions 

5.1 Infrastructura de telecomunicacions 

5.1.1 IB0001 ut Partida alçada a justificar de instal·lació informàtica en l'interior del local. Inclou un punt de connexió 

per cada lloc de treball. I tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. En el 

moment de l'execució de l'obra, la DF, juntament amb el tècnic informàtic de l'ajuntament indicarà el 

tipus de connexions i elements a instal·lar. 

            
Preu total redondeado per ut  . 4,120.17 € 

            
QUATRE MIL CENT  VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

5.2 Sistemes de climatització 

5.2.1 IBY210 U Unitat interior i exterior per aire condicionat per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), amb 

distribució per conducte rectangular, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 

model FXSQ15A "DAIKIN" o similar, potència frigorífica nominal 1,7 kW, potència calorífica nominal 

1,9 kW, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, 

model BRC4C65, amb conjunt de sonda de temperatura ambient, amb comunicació per 

radiofreqüència, i receptor connectable a la unitat interior d'aire condicionat, model K.RSS. 

            
Preu total redondeado per U  . 4,252.14 € 

            

QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

CATORZE CÈNTIMS 

5.3 Elèctriques 

5.3.1 IEI040 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 100 m², composta de: quadre general de 

comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: 1 circuit 

per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per calefacció elèctrica, 1 circuit per aire 

condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; mecanismes 

gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). 

            
Preu total redondeado per U  . 1,873.60 € 

            

MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA 

CÈNTIMS 

5.3.2 IE000A ut Connexió de xarxa interior del local al quadre interior de la galeria existent. Inclou tots els materials i 

mitjans auxiliars necessàris per la correcta connexió i funcionament de la xarxa elèctrica. 

            
Preu total redondeado per ut  . 768.24 € 

            

SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE 

CÈNTIMS 

5.4 Fontaneria 

5.4.1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb 

polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. 

            
Preu total redondeado per U  . 346.86 € 

            

TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS 

CÈNTIMS 

5.4.2 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb polietilè 

reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

            
Preu total redondeado per U  . 288.85 € 

            

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC 

CÈNTIMS 

5.4.3 IF0001 ut Connexió de la xarxa de subministrament d'aigua a l'interior de la galeria de subministres. Inclou tots 

els mitjans necessàris i materials, per al seu correcte funcionament. 

            
Preu total redondeado per ut  . 320.46 € 

            
TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

5.5 Il·luminació 

5.5.1 III100 U Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led de 1 W. 

Totalment connectades e instal·lades. 

            
Preu total redondeado per U  . 71.00 € 
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SETANTA-U EUROS 

5.5.2 III130 U Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents de Led. 

            
Preu total redondeado per U  . 72.56 € 

            
SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

5.6 Contra incendis 

5.6.1 IOA020 U Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 

lúmens. 

            
Preu total redondeado per U  . 54.51 € 

            
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS 

5.6.2 IOS010 U Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 

mm. 

            
Preu total redondeado per U  . 6.57 € 

            
SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

5.6.3 IOS020 U Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 

mm. 

            
Preu total redondeado per U  . 6.85 € 

            
SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

5.6.4 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-

144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

            
Preu total redondeado per U  . 40.58 € 

            
QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

5.7 Evacuació d'aigües 

5.7.1 ISD005 m Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada 

amb adhesiu. 

            
Preu total redondeado per m  . 6.02 € 

            
SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS 

5.8 Ventilació 

5.8.1 IVV030 m Conducte de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat en posició vertical, per instal·lació de 

ventilació. 

            
Preu total redondeado per m  . 7.69 € 

            
SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 

5.8.2 IVM040 U Ventilador helicoïdal. 

            
Preu total redondeado per U  . 28.35 € 

            
VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 

5.8.3 IVM060 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de 125 mm de diàmetre exterior, acabat llis, color gris, per 

ventilació mecànica. 

            
Preu total redondeado per U  . 67.00 € 

            
SEIXANTA-SET EUROS 
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6 Aïllaments e impermeabilitzacions 

6.1 Aïllaments tèrmics 

6.1.1 NBT010 m² Aïllament tèrmic i acustic sobre fals sostre, format per panell semirígid de llana mineral, segons 

UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm d'espessor. 

            
Preu total redondeado per m²  . 9.29 € 

            
NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 
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7 Cobertes 

7.1 Acabaments 

7.1.1 PA0003 ut Formació de xemeneia d'obra de 50x50cm i 60cm d'alçada, a base de maó perforat gero i acabada 

arrebosada amb morter dei ciment i protegida superiorment amb un remat de rajola ceràmica com 

a cobriment de paret. Inclou la part proporcional de la nova impermeabilització totalment segellada 

a l'actual coberta plana existent, també la formació d'un zòcol en tot el seu perimetre i l'entrega de la 

tela a una alçada no inferior a 20cm. Materials i elements auxiliars per l'execució inclosos. 

            
Preu total redondeado per ut  . 555.71 € 

            

CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-U 

CÈNTIMS 

7.1.2 HBH020 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de 150x100x16 

cm, composta de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot i malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una làmina d'escuma de 

polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells antivibració de fibra de vidre 

emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Tot sobre la coberta existent 

            
Preu total redondeado per U  . 80.14 € 

            
VUITANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 
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8 Revestiments i extrasdossats 

8.1 Enrajolats 

8.1.1 RAG012 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 31x44 cm, 10 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E>10%, 

grup BIII, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de 

plaques de guix laminat en paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment normal, C1 blanc, 

amb doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC. 

            
Preu total redondeado per m²  . 22.89 € 

            
VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

8.1.2 HRP040b m Escopidor de formigó polímer de superfície polida, pla, amb goteró, de 145x25 mm, rebut amb 

morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior 

d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i de les unions amb els murs amb massilla de 

poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

            
Preu total redondeado per m  . 27.36 € 

            
VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

8.1.3 HRP020 m Cavalló de formigó polímer de superfície polida, color blanc, disseny pla, per a cobriment de murs, 

amb trencaaigües, de 150x20 mm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-

15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i, 

si s'escau, de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

            
Preu total redondeado per m  . 29.76 € 

            
VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

8.1.4 HRP060 U Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color blanc, de 140x350x100 mm, rebuda amb 

adhesiu de ciment i segellat del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de 

l'emprimació. 

            
Preu total redondeado per U  . 17.21 € 

            
DISSET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

8.2 Pintures en paraments interiors 

8.2.1 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² 

cada mà); sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m 

d'altura. 

            
Preu total redondeado per m²  . 4.84 € 

            
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

8.2.2 RIP035b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² 

cada mà); sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 

m d'altura. 

            
Preu total redondeado per m²  . 5.77 € 

            
CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

8.3 Conglomerats tradicionals 

8.3.1 RPG010 m² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia 

col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, amb cantoneres. 

            
Preu total redondeado per m²  . 6.86 € 

            
SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

8.4 Sistemes monocapa industrials 

8.4.1 RQO011 m² Revestiment de paraments exteriors de formigó amb morter monocapa per la impermeabilització i 

decoració de façanes, acabat raspat, color sorra, espessor 15 mm, aplicat manualment, armat i 

reforçat amb malla antiàlcalis inclús en els canvis de material, aplicat sobre una capa de morter 

pont d'unió, de 5 mm d'espessor, en aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències. 

            
Preu total redondeado per m²  . 26.83 € 

            
VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

8.5 Paviments 
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8.5.1 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 4 mm 

d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior 

de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades, que actua 

com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), preparada per rebre paviment ceràmic, 

de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). 

            
Preu total redondeado per m²  . 12.64 € 

            
DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

8.5.2 RSG010 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 60x120 cm, 18 

€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament 15<Rd<=35, classe 

1, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris amb 

doble encolat i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), 

amb la mateixa tonalitat de les peces. 

            
Preu total redondeado per m²  . 30.09 € 

            
TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

8.5.3 RSG020 m Entornpeu ceràmic de gres porcellànic, mat o natural de 7 cm, 5 €/m, rebut amb adhesiu de ciment 

d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de 

juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 

            
Preu total redondeado per m  . 7.54 € 

            
SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

8.5.4 UXH010 m² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat granallat, resistència a flexió T, càrrega de 

ruptura 4, resistència al desgast H, 40x40x4 cm, gris, igual a l'actual,  per ús públic en exteriors en 

zona de terrasses i patis, col·locada picat de pitxell amb morter. Inclou demolició de paviment 

actual, per la formació de la nova rampa d'accés i la formació de la base d'aquesta mitjançant 

formigó. 

            
Preu total redondeado per m²  . 31.47 € 

            
TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 

8.6 Falsos sostres 

8.6.1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, acústic amb estructura metàl·lica 

(12,5+27+27), format per una placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm. 

            
Preu total redondeado per m²  . 40.16 € 

            
QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

8.6.2 RTC015b m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica 

(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora 

afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

            
Preu total redondeado per m²  . 24.03 € 

            
VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS 

8.6.3 RTC021 U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 300x300 mm, per a fals sostre 

continu de plaques de guix laminat. 

            
Preu total redondeado per U  . 59.35 € 

            
CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 

8.6.4 RTC021b U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 1100x1100 mm, per a fals 

sostre continu de plaques de guix laminat. 

            
Preu total redondeado per U  . 272.29 € 

            

DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU 

CÈNTIMS 

8.7 Vidres 

8.7.1 RVE010 m² Mirall de lluna incolora de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al parament. 

            
Preu total redondeado per m²  . 44.37 € 

            
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 

8.8 Tractaments superficials de protecció 
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8.8.1 RLA010 m² Tractament superfícial de protecció antigrafits per a façana de morter, mitjançant impregnació 

incolora antigrafit a base de resines acríliques, aplicada en tres mans (consum mitjà: 100 g/m² 

cada mà). 

            
Preu total redondeado per m²  . 23.40 € 

            
VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
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9 Senyalització i equipament 

9.1 Aparells sanitaris 

9.1.1 SAI010 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco, de 

370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i tapa 

de vàter, de caiguda esmorteïda. 

            
Preu total redondeado per U  . 177.48 € 

            
CENT  SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

9.1.2 SAL040 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model Diverta "ROCA", color Blanco, de 470x440 mm, 

equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de 

cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs amb sifó botella extensible, model Minimal. 

            
Preu total redondeado per U  . 294.62 € 

            

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS 

CÈNTIMS 

9.2 Banys 

9.2.1 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, rectangular, de reixeta, de 

200x100 mm. 

            
Preu total redondeado per U  . 44.53 € 

            

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES 

CÈNTIMS 

9.2.2 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 

setinat. 

            
Preu total redondeado per U  . 25.95 € 

            
VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 

9.2.3 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, 

amb sistema de tancament mitjançant pressió. 

            
Preu total redondeado per U  . 44.70 € 

            
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 

9.2.4 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc. 

            
Preu total redondeado per U  . 41.54 € 

            
QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

9.2.5 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret 

dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304. 

            
Preu total redondeado per U  . 104.83 € 

            
CENT  QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

9.2.6 SPA020b U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, 

abatible, amb forma de T, d'acer inoxidable AISI 304. 

            
Preu total redondeado per U  . 208.73 € 

            
DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

9.3 Cuines/eixides 

9.3.1 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipat amb 

aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat. 

            
Preu total redondeado per U  . 176.37 € 

            
CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 
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9.3.2 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 1,8 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb 

fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, 

impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat 

per a ambient sec) i caires termoplàstics d'ABS, i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler 

de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic 

acabat mat amb paper decoratiu de color gris, impregnat amb resina melamínica i caires 

termoplàstics d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables 

per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat mitja, 

instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres 

ferramentes de tancament de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. 

            
Preu total redondeado per U  . 271.19 € 

            
DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

9.4 Taulell de cuina 

9.4.1 SNM010 U Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica color crema o 

blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una sola fulla d'estratificat de 

180x62x3 cm, amb formació de buit, tupè, embellidor i acabaments. 

            
Preu total redondeado per U  . 136.09 € 

            
CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
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10 Imprevistos 

10.1 Imprevistos d'obra 

10.1.1 IMP001 ut Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra 

            
Preu total redondeado per ut  . 1,171.16 € 

            
MIL CENT  SETANTA-U EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
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11 Gestió de residus 

11.1 Gestió de residus inertes 

11.1.1 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

            
Preu total redondeado per U  . 131.50 € 

            
CENT  TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

11.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus 

inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

            
Preu total redondeado per U  . 86.44 € 

            
VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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12 Seguretat i salut 

12.1 Seguretat i Salut en fase d'obra 

12.1.1 SS0001 ut Partida corresponent als treballs durant l'obra per mantenir la seguretat i salut dels treballadors tant 

individual com col·lectiva. 

            
Preu total redondeado per ut  . 326.99 € 

            

TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU 

CÈNTIMS 

 

  



 
Memòria valorada per l’adequació d’un local al Port Esportiu de Roda de Berà    (Nov. 2018)     Pàg. 193 de  222 

 

 

 

 

AP.3 Just i f icac ió  de preus.  

1 Actuacions prèvies 

1.1 Actuacions prèvies 

1.1.1 PA00001 ut Desmuntatge del toldo existent, en l'exterior de l'edifici. Inclou arrencada dels suports i arrencada 

del toldo fins a límit de parcel·la. Aquest toldo es guardarà per reutilitzar-loun cop finalitzada l'obra, 

Es tornarà a col·locar fins les noves parets de tancament del local, deixant tancat la resta de 

l'edifici. Inclou sistema d'ancoratge. 

                    
Sense descomposició 488.909 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 488.909 € 14.67 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 503.58 € 
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2 Façanes i particions 

2.1 Sistemes d'envans 

2.1.1 FFQ010 m² Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat acústic, per revestir, 

29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat en sacs. 

  
38.850 U Maó ceràmic calat acústic, per revestir, 24x11x10 cm, segons UNE-EN 771-1. 0.187 € 7.26 € 

  
0.005 m³ Aigua. 1.333 € 0.01 € 

  
0.029 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

28.668 € 0.83 € 

  
0.440 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 17.240 € 7.59 € 

  
0.295 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 15.920 € 4.70 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 20.390 € 0.41 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 20.800 € 0.62 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 21.42 € 

2.1.2 FFZ010 m² Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat 

(panal), per revestir, 29x14x9 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, 

subministrat a granel; revestiment dels fronts de forjat amb peces ceràmiques, col·locades amb 

morter d'alta adherència. 

  
43.050 U Maó ceràmic calat (panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, segons UNE-EN 771-1. 0.151 € 6.50 € 

  
0.006 m³ Aigua. 1.333 € 0.01 € 

  
0.034 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 

26.223 € 0.89 € 

  
0.100 m² Caironet, acabat mat o natural, 8,00€/m², segons UNE-EN 14411. 7.111 € 0.71 € 

  
0.130 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 1.538 € 0.20 € 

  
0.522 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 17.240 € 9.00 € 

  
0.295 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 15.920 € 4.70 € 

  
3.000 % Costos directes complementaris 22.010 € 0.66 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 22.670 € 0.68 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 23.35 € 

2.2 Particions lleugeres 

2.2.1 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 gran duresa), amb plaques de guix laminat, sobre banda 

acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament 

acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix 

total. 

  

1.200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 

3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 

conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0.267 € 0.32 € 

  
0.700 m Canal rail de perfil galvanitzat per entramats de fixació de plaques de guix d'ample 

48 mm, segons UNE-EN 14195. 

0.978 € 0.68 € 

  
2.750 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1.253 € 3.45 € 

  
1.050 m² Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162. 2.480 € 2.60 € 

  
2.100 m² Placa de guix laminat DI / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, de gran 

duresa superficial. 

8.756 € 18.39 € 

  
38.000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0.009 € 0.34 € 

  
1.600 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0.053 € 0.08 € 

  
0.100 kg Pasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0.516 € 0.05 € 

  
0.600 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1.120 € 0.67 € 

  
3.200 m Cinta de junts. 0.027 € 0.09 € 

  
0.314 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 17.820 € 5.60 € 

  
0.314 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 16.130 € 5.06 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 37.330 € 0.75 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 38.080 € 1.14 € 
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Preu total redondeado por m²  . 39.22 € 

2.2.2 FBY010b m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, sobre banda 

acústica, format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament 

acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 63 mm de gruix 

total. 

  

1.200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 

3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 

conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0.267 € 0.32 € 

  
0.700 m Canal rail de perfil galvanitzat per entramats de fixació de plaques de guix d'ample 

48 mm, segons UNE-EN 14195. 

0.978 € 0.68 € 

  
2.750 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1.253 € 3.45 € 

  
1.050 m² Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162. 2.480 € 2.60 € 

  
2.100 m² Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, amb 

ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

8.471 € 17.79 € 

  
38.000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0.009 € 0.34 € 

  
1.600 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0.053 € 0.08 € 

  
0.100 kg Pasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0.516 € 0.05 € 

  
0.600 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1.120 € 0.67 € 

  
3.200 m Cinta de junts. 0.027 € 0.09 € 

  
0.314 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 17.820 € 5.60 € 

  
0.314 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 16.130 € 5.06 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 36.730 € 0.73 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 37.460 € 1.12 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 38.58 € 

2.2.3 FBY010c m² Extradossat amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, 

amb disposició normal "N" dels muntants; 60,5 mm de gruix total. Per la formació de caixons i forrat 

de pilars. 

  

1.200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 

3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 

conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0.267 € 0.32 € 

  
0.700 m Canal rail de perfil galvanitzat per entramats de fixació de plaques de guix d'ample 

48 mm, segons UNE-EN 14195. 

0.978 € 0.68 € 

  
2.750 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1.253 € 3.45 € 

  
2.100 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada. 4.382 € 9.20 € 

  
38.000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0.009 € 0.34 € 

  
1.600 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0.053 € 0.08 € 

  
0.100 kg Pasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0.516 € 0.05 € 

  
0.600 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1.120 € 0.67 € 

  
3.200 m Cinta de junts. 0.027 € 0.09 € 

  
0.276 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 17.820 € 4.92 € 

  
0.276 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 16.130 € 4.45 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 24.250 € 0.49 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 24.740 € 0.74 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 25.48 € 

2.3 Tancaments vidrats i parets vidrades 

2.3.1 FUF010 m2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat 

plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc 

perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar 

interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, 

tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P2 - 

  
5.250 m Perfil compost d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 1.435 € 7.53 € 

  
5.250 m Perfil superior d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.736 € 3.86 € 
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4.375 m Perfil d'acabament lateral d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.237 € 1.04 € 

  
13.125 m² Lluna polida incolora, 8 mm. Segons UNE-EN 410 i UNE-EN 673. 2.169 € 28.47 € 

  
20.000 m Junta d'envidriament de 4 mm d'espessor, per a paret fixa de vidre Seeglass Fix "C3 

SYSTEMS". 

0.058 € 1.16 € 

  
4.375 U Junta d'unió entre fulles de vidre, de policarbonat, per a paret fixa de vidre Seeglass 

Fix "C3 SYSTEMS". 

1.006 € 4.40 € 

  
0.912 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 16.25 € 

  
0.912 h Ajudant muntador. 16.130 € 14.71 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 77.420 € 1.55 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 78.970 € 2.37 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 81.34 € 

2.3.2 FUF010b m2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat 

plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc 

perimetral d'alumini lacat gris de 800x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar 

interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, 

tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P3 - 

  
5.250 m Perfil compost d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 1.435 € 7.53 € 

  
5.250 m Perfil superior d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.736 € 3.86 € 

  
4.375 m Perfil d'acabament lateral d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.237 € 1.04 € 

  
13.125 m² Lluna polida incolora, 8 mm. Segons UNE-EN 410 i UNE-EN 673. 2.169 € 28.47 € 

  
20.000 m Junta d'envidriament de 4 mm d'espessor, per a paret fixa de vidre Seeglass Fix "C3 

SYSTEMS". 

0.058 € 1.16 € 

  
4.375 U Junta d'unió entre fulles de vidre, de policarbonat, per a paret fixa de vidre Seeglass 

Fix "C3 SYSTEMS". 

1.006 € 4.40 € 

  
0.912 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 16.25 € 

  
0.912 h Ajudant muntador. 16.130 € 14.71 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 77.420 € 1.55 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 78.970 € 2.37 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 81.34 € 

2.3.3 FUF010c m2 Conjunt d'envà de vidre format per tram fix i porta abatible amb estructura perimetral d'alumini lacat 

plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm. Porta de vidre amb marc 

perimetral d'alumini lacat gris de 100x210cm. Perfil d'alumini entre porta i vidre fix per integrar 

interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i trobaments amb altres tipus de paraments, 

tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. Inclou linea translúcida a definir per la 

Direcció Facultativa. DETALL - P4 - 

  
5.250 m Perfil compost d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 1.435 € 7.53 € 

  
5.250 m Perfil superior d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.736 € 3.86 € 

  
4.375 m Perfil d'acabament lateral d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.237 € 1.04 € 

  
13.125 m² Lluna polida incolora, 8 mm. Segons UNE-EN 410 i UNE-EN 673. 2.169 € 28.47 € 

  
20.000 m Junta d'envidriament de 4 mm d'espessor, per a paret fixa de vidre Seeglass Fix "C3 

SYSTEMS". 

0.058 € 1.16 € 

  
4.375 U Junta d'unió entre fulles de vidre, de policarbonat, per a paret fixa de vidre Seeglass 

Fix "C3 SYSTEMS". 

1.006 € 4.40 € 

  
0.912 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 16.25 € 

  
0.912 h Ajudant muntador. 16.130 € 14.71 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 77.420 € 1.55 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 78.970 € 2.37 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 81.34 € 

2.3.4 FUF010

d 

m2 Subministrament i muntatge de  conjunt d'envà de vidre format per tram fix amb estructura 

perimetral d'alumini lacat plata, juntes entre vidres amb cantells pulits, vidre laminat 6+6mm.  Perfil 

d'alumini entre porta i vidre fix per integrar interruptor. Inclús p/p d'acabats, segellat de junts i 

trobaments amb altres tipus de paraments, tapetes tiradors, ferratges i pany. Totalment acabada. 

Inclou linea translúcida a definir per la Direcció Facultativa. DETALL - P5 - 
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5.250 m Perfil compost d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 1.435 € 7.53 € 

  
5.250 m Perfil superior d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.736 € 3.86 € 

  
4.375 m Perfil d'acabament lateral d'alumini, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" Blanco Stock. 0.237 € 1.04 € 

  
13.125 m² Lluna polida incolora, 8 mm. Segons UNE-EN 410 i UNE-EN 673. 2.169 € 28.47 € 

  
20.000 m Junta d'envidriament de 4 mm d'espessor, per a paret fixa de vidre Seeglass Fix "C3 

SYSTEMS". 

0.058 € 1.16 € 

  
4.375 U Junta d'unió entre fulles de vidre, de policarbonat, per a paret fixa de vidre Seeglass 

Fix "C3 SYSTEMS". 

1.006 € 4.40 € 

  
0.912 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 16.25 € 

  
0.912 h Ajudant muntador. 16.130 € 14.71 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 77.420 € 1.55 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 78.970 € 2.37 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 81.34 € 

2.4 Mampares i envans mòbils 

2.4.1 FOM030 m² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents assemblats 

entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima, amb sistema 

corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats a la vegada per: panells exteriors de tauler 

de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, acabat amb revestiment 

de melamina, en ambdues cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant interior amb panell 

semirígid de llana mineral, de 50 mm d'espessor; i per una estructura interna doble formada per un 

bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, i un bastidor perimetral telescòpic 

d'alumini. DETALL P6 

  

1.000 m² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents 

assemblats entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada 

màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats a la 

vegada per: panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de 

densitat mitja (MDF), hidròfug, acabat amb revestiment de melamina, en ambdues 

cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant interior amb panell semirígid de 

llana mineral, de 50 mm d'espessor, densitat 40 kg/m³, resistència al foc B-s2, d0, 

segons UNE-EN 13501-1; i per una estructura interna doble formada per un bastidor 

autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, com a suport de mecanismes 

interiors i guies de rodadura, i un bastidor perimetral telescòpic d'alumini, com a 

suport de junts acústics verticals amb bandes magnètiques. 

328.725 € 328.73 € 

  
0.478 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 8.52 € 

  
0.478 h Ajudant muntador. 16.130 € 7.71 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 344.960 € 6.90 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 351.860 € 10.56 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 362.42 € 
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3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

3.1 Fusteria 

3.1.1 LC000F

1 

m2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color RAL 1015, 

format per porta abatible de 90x210cm, trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. 

Premarc amb tub d'acer galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 

6+6+12C+6+6, amb butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria i 

pany de seguretat d'acer inoxidable. DETALL F1 

                    
Sense descomposició 335.669 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 335.669 € 10.07 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 345.74 € 

3.1.2 LC000F

2 

m2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color RAL 1015, 

format per trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. Premarc amb tub d'acer 

galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12C+6+6, amb 

butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria. DETALL F2 

                    
Sense descomposició 256.425 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 256.425 € 7.70 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 264.12 € 

3.1.3 LC000F

3 

m2 Subministre i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini de peerfileria europea, color RAL 1015, 

format per trams de vidre fix i tarja superior fixa amb panell d'alumini. Premarc amb tub d'acer 

galvanitzat de 50x20mm. Vidres amb càmara d'aire i de baixa emissivitat 6+6+12C+6+6, amb 

butiral blau standar. Inclòs ferratges i tiradors del mateix color de la fusteria. DETALL F3 

                    
Sense descomposició 256.425 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 256.425 € 7.70 € 

                      
Preu total redondeado por m2  . 264.12 € 

3.2 Portes interiors 

3.2.1 LBL020 U Porta corredissa automàtica, d'alumini perfileria europea color RAL 1015, per a accés de vianants, 

amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x260 cm i una fulla fixa de 120x260 cm, 

composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per 

a obertura i tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'aluminianoditzat 

color sorra, dos detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i 

panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre amb 

càmara i de baixa emissivitat laminar de seguretat 6+6+12c+6+6,amb vinil interior de tint blau 

suau, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini anoditzat color sorra, fixades sobre els 

perfils amb perfil continu de neoprè. DETALL F4 

  

1.000 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema 

d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 100x210 cm i una fulla fixa de 120x210 cm, 

composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria 

d'emergència per a obertura i tancament automàtic en cas de tall del 

subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, dos detectors de presència per 

radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de control amb quatre 

modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre laminar de seguretat 

5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc, per 

fixar sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. Segons UNE-EN 16005. 

1,506.045 € 1,506.05 € 

  
1.240 m Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre. 0.800 € 0.99 € 

  
1.000 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1.120 € 1.12 € 

  
3.720 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 66.29 € 

  
3.720 h Ajudant muntador. 16.130 € 60.00 € 

  
0.930 h Oficial 1ª vidrier. 18.620 € 17.32 € 

  
0.930 h Oficial 1ª electricista. 17.820 € 16.57 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 1,668.340 € 33.37 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 1,701.710 € 51.05 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 1,752.76 € 

3.2.2 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat lacat de 

color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes 

de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb 

revestiment de melamina, color blanc de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 
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1.000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de 

fixació. 

15.458 € 15.46 € 

  
5.100 m Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm. 2.989 € 15.24 € 

  
1.000 U Porta interior cega buida, de tauler de fibres acabat amb melamina de color blanc, 

amb ànima alveolar de paper kraft, de 203x82,5x3,5 cm. 

40.597 € 40.60 € 

  
10.400 m Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10 mm. 1.209 € 12.57 € 

  
3.000 U Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, en acer inoxidable Marí AISI 316L, per a porta 

interior. 

5.932 € 17.80 € 

  
18.000 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0.019 € 0.34 € 

  
1.000 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a porta de pas interior, 

segons UNE-EN 12209. 

10.036 € 10.04 € 

  
1.000 U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja, per a 

porta interior. 

74.448 € 74.45 € 

  
0.850 h Oficial 1ª fuster. 17.560 € 14.93 € 

  
0.850 h Ajudant fuster. 16.250 € 13.81 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 215.240 € 4.30 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 219.540 € 6.59 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 226.13 € 
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4 Acabaments i ajudes 

4.1 Ajudes de ram de paleta 

4.1.1 HYA010 m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació elèctrica. 

  
0.005 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 0.11 € 

  
0.068 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 1.17 € 

  
0.169 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 2.69 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 3.970 € 0.16 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 4.130 € 0.12 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 4.25 € 

4.1.2 HYA010c m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'il·luminació. 

  
0.002 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 0.04 € 

  
0.002 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 0.03 € 

  
0.004 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 0.06 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 0.130 € 0.01 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 0.140 € 0.00 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 0.14 € 

4.1.3 HYA010b m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de fontaneria. 

  
0.005 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 0.11 € 

  
0.033 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 0.57 € 

  
0.083 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 1.32 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 2.000 € 0.08 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 2.080 € 0.06 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 2.14 € 

4.1.4 HYA010

d 

m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de climatització. 

  
0.005 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 0.11 € 

  
0.017 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 0.29 € 

  
0.044 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 0.70 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 1.100 € 0.04 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 1.140 € 0.03 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 1.17 € 

4.1.5 HYA010e m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació d'evacuació d'aigües. 

  
0.015 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 0.33 € 

  
0.023 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 0.40 € 

  
0.057 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 0.91 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 1.640 € 0.07 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 1.710 € 0.05 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 1.76 € 

4.1.6 HYA010f m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per infraestructura comú de telecomunicacions 

(ICT). 

  
0.005 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 0.11 € 

  
0.018 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 0.31 € 
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0.045 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 0.72 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 1.140 € 0.05 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 1.190 € 0.04 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 1.23 € 

4.2 Talls i perforacions 

4.2.1 HPH010 U Perforació per al pas d'instal·lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigó amb capa de 

compressió i revoltó, de 132 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant 

perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual. 

  
0.154 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 22.223 € 3.42 € 

  
0.143 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 2.28 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 5.700 € 0.11 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 5.810 € 0.17 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 5.98 € 
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5 Instal·lacions 

5.1 Infrastructura de telecomunicacions 

5.1.1 IB0001 ut Partida alçada a justificar de instal·lació informàtica en l'interior del local. Inclou un punt de 

connexió per cada lloc de treball. I tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. 

En el moment de l'execució de l'obra, la DF, juntament amb el tècnic informàtic de l'ajuntament 

indicarà el tipus de connexions i elements a instal·lar. 

                    
Sense descomposició 4,000.166 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 4,000.166 € 120.00 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 4,120.17 € 

5.2 Sistemes de climatització 

5.2.1 IBY210 U Unitat interior i exterior per aire condicionat per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), amb 

distribució per conducte rectangular, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 

model FXSQ15A "DAIKIN" o similar, potència frigorífica nominal 1,7 kW, potència calorífica nominal 

1,9 kW, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, 

model BRC4C65, amb conjunt de sonda de temperatura ambient, amb comunicació per 

radiofreqüència, i receptor connectable a la unitat interior d'aire condicionat, model K.RSS. 

  

1.000 U Unitat interior d'aire condicionat per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), 

amb distribució per conducte rectangular, per a gas R-410A, alimentació monofàsica 

(230V/50Hz), model FXSQ15A "DAIKIN", potència frigorífica nominal 1,7 kW 

(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire 

interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica 

nominal 1,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb 

sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 41 W, consum 

elèctric nominal en calefacció 37 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal 

d'aire a velocitat alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, pes 23,5 kg, amb ventilador 

de tres velocitats amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta 

automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica 

disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, 

aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de 

transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i 

filtre d'aire de succió. 

3,034.511 € 3,034.51 € 

  

1.000 U Joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, 

model BRC4C65 "DAIKIN", amb funció engegada/parada, canvi de mode de 

funcionament, ajust del punt de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, 

visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament 

i canvi d'orientació de les lamel·les. 

617.389 € 617.39 € 

  
1.000 U Conjunt de sonda de temperatura ambient, amb comunicació per radiofreqüència, i 

receptor connectable a la unitat interior d'aire condicionat, model K.RSS "DAIKIN". 

312.270 € 312.27 € 

  
2.451 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 17.820 € 43.68 € 

  
2.453 h Ajudant instal·lador de climatització. 16.100 € 39.49 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 4,047.340 € 80.95 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 4,128.290 € 123.85 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 4,252.14 € 

5.3 Elèctriques 

5.3.1 IEI040 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 100 m², composta de: quadre general de 

comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: 1 circuit 

per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per calefacció elèctrica, 1 circuit per aire 

condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; mecanismes 

gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). 

  

1.000 U Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de 

potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de 

protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls. 

Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP 40, doble aïllament 

(classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

24.872 € 24.87 € 

  

1.000 U Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de 

tall, de 50 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 

UNE-EN 60898-1. 

57.611 € 57.61 € 

  
1.000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/300mA, de 2 mòduls, inclús p/p 

d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 

81.132 € 81.13 € 

  
3.000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 mòduls, inclús p/p d'accessoris 

de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 

83.319 € 249.96 € 

  

2.000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder 

de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 

UNE-EN 60898-1. 

11.049 € 22.10 € 

  

2.000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder 

de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 

UNE-EN 60898-1. 

11.254 € 22.51 € 

  

2.000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder 

de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons 

UNE-EN 60898-1. 

12.516 € 25.03 € 
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89.029 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per 

a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la 

compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 

60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. 

Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

0.232 € 20.65 € 

  

61.752 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per 

a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la 

compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 

60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. 

Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

0.348 € 21.49 € 

  
4.000 U Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, 

reglets de connexió i tapa de registre. 

1.591 € 6.36 € 

  
2.000 U Caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau de protecció normal, 

reglets de connexió i tapa de registre. 

2.036 € 4.07 € 

  
14.000 U Caixa d'encastar universal, enllaç per els 2 costats. 0.156 € 2.18 € 

  
10.000 U Caixa d'encastar universal, enllaç per els 4 costats. 0.194 € 1.94 € 

  

321.790 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar 

de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost 

termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 

gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 

211025. 

0.552 € 177.63 € 

  

372.000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar 

de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic 

a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 

corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025. 

1.173 € 436.36 € 

  
4.000 U Interruptor unipolar, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 element de 

color blanc i embellidor de color blanc. 

7.904 € 31.62 € 

  
2.000 U Doble interruptor, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 element de color 

blanc i embellidor de color blanc. 

11.805 € 23.61 € 

  
4.000 U Interruptor bipolar, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 element de 

color blanc i embellidor de color blanc. 

12.294 € 49.18 € 

  
3.000 U Commutador, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 element de color 

blanc i embellidor de color blanc. 

8.240 € 24.72 € 

  
2.000 U Doble commutador, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 element de 

color blanc i embellidor de color blanc. 

13.743 € 27.49 € 

  
1.000 U Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símbol de timbre de color blanc, marc d'1 

element de color blanc i embellidor de color blanc. 

8.649 € 8.65 € 

  
1.000 U Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 element de color 

blanc i embellidor de color blanc. 

20.925 € 20.93 € 

  
7.000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, amb tecla de color blanc, marc d'1 

element de color blanc i embellidor de color blanc. 

8.161 € 57.13 € 

  
4.000 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1.316 € 5.26 € 

  
11.496 h Oficial 1ª electricista. 17.820 € 204.86 € 

  
10.933 h Ajudant electricista. 16.100 € 176.02 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 1,783.360 € 35.67 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 1,819.030 € 54.57 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 1,873.60 € 

5.3.2 IE000A ut Connexió de xarxa interior del local al quadre interior de la galeria existent. Inclou tots els materials i 

mitjans auxiliars necessàris per la correcta connexió i funcionament de la xarxa elèctrica. 

                    
Sense descomposició 745.860 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 745.860 € 22.38 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 768.24 € 

5.4 Fontaneria 

5.4.1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada 

amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta. 

  
8.100 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè 

reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, subministrat en rotllos. 

0.077 € 0.62 € 

  

8.100 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 

1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons ISO 15875-2, amb el preu 

incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 

1.882 € 15.24 € 

  
15.000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè 

reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, subministrat en rotllos. 

0.090 € 1.35 € 

  

15.000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 

1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons ISO 15875-2, amb el preu 

incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 

2.302 € 34.53 € 

  
2.000 U Vàlvula de seient, de bronze, de 20 mm de diàmetre, amb maneta oculta, amb dos 

elements de connexió. 

69.621 € 139.24 € 

  
4.103 h Oficial 1ª lampista. 17.820 € 73.12 € 

  
4.103 h Ajudant lampista. 16.100 € 66.06 € 
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2.000 % Costos directes complementaris 330.160 € 6.60 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 336.760 € 10.10 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 346.86 € 

5.4.2 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb polietilè 

reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda. 

  
5.400 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè 

reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, subministrat en rotllos. 

0.077 € 0.42 € 

  

5.400 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 

1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons ISO 15875-2, amb el preu 

incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 

1.882 € 10.16 € 

  
11.000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè 

reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, subministrat en rotllos. 

0.090 € 0.99 € 

  

11.000 m Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 

1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons ISO 15875-2, amb el preu 

incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 

2.302 € 25.32 € 

  
2.000 U Vàlvula de seient, de bronze, de 20 mm de diàmetre, amb maneta oculta, amb dos 

elements de connexió. 

69.621 € 139.24 € 

  
2.913 h Oficial 1ª lampista. 17.820 € 51.91 € 

  
2.913 h Ajudant lampista. 16.100 € 46.90 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 274.940 € 5.50 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 280.440 € 8.41 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 288.85 € 

5.4.3 IF0001 ut Connexió de la xarxa de subministrament d'aigua a l'interior de la galeria de subministres. Inclou 

tots els mitjans necessàris i materials, per al seu correcte funcionament. 

                    
Sense descomposició 311.124 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 311.124 € 9.34 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 320.46 € 

5.5 Il·luminació 

5.5.1 III100 U Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led de 1 W. 

Totalment connectades e instal·lades. 

  

1.000 U Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'altura, per a 3 led 

de 1 W, cercle embellidor d'alumini injectat, termoesmaltat, blanc; protecció IP 20 i 

aïllament classe F, inclús placa de led i convertidor electrònic. 

55.400 € 55.40 € 

  
0.359 h Oficial 1ª electricista. 17.820 € 6.40 € 

  
0.359 h Ajudant electricista. 16.100 € 5.78 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 67.580 € 1.35 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 68.930 € 2.07 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 71.00 € 

5.5.2 III130 U Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents de Led. 

  

1.000 U Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents 

TL de 18 W, amb cos de lluminària de xapa d'acer lacat en color blanc i lamel·les 

transversals estriades; reflector d'alumini brillant; balast magnètic; protecció IP 20 i 

aïllament classe F. 

37.655 € 37.66 € 

  
3.000 U Tub fluorescent Led. 6.409 € 19.23 € 

  
0.359 h Oficial 1ª electricista. 17.820 € 6.40 € 

  
0.359 h Ajudant electricista. 16.100 € 5.78 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 69.070 € 1.38 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 70.450 € 2.11 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 72.56 € 

5.6 Contra incendis 

5.6.1 IOA020 U Lluminària d'emergència, encastada al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 

155 lúmens. 

  

1.000 U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 

lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta 

temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús 

accessoris i elements de fixació. 

37.095 € 37.10 € 
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1.000 U Marc d'encastar, per a lluminària d'emergència. 8.667 € 8.67 € 

  
0.180 h Oficial 1ª electricista. 17.820 € 3.21 € 

  
0.180 h Ajudant electricista. 16.100 € 2.90 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 51.880 € 1.04 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 52.920 € 1.59 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 54.51 € 

5.6.2 IOS010 U Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 

mm. 

  
1.000 U Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 

210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació. 

3.378 € 3.38 € 

  
0.180 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 2.87 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 6.250 € 0.13 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 6.380 € 0.19 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 6.57 € 

5.6.3 IOS020 U Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 

mm. 

  
1.000 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent, de 

210x210 mm, segons UNE 23034. Inclús elements de fixació. 

3.378 € 3.38 € 

  
1.000 U Material auxiliar per a la fixació de placa de senyalització. 0.267 € 0.27 € 

  
0.180 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 2.87 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 6.520 € 0.13 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 6.650 € 0.20 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 6.85 € 

5.6.4 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-

144B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

  

1.000 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 

filtre difusor, segons UNE-EN 3. 

37.184 € 37.18 € 

  
0.091 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 1.45 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 38.630 € 0.77 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 39.400 € 1.18 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 40.58 € 

5.7 Evacuació d'aigües 

5.7.1 ISD005 m Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió enganxada 

amb adhesiu. 

  
1.000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie 

B, de 40 mm de diàmetre. 

0.436 € 0.44 € 

  
1.050 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-

1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. 

3.182 € 3.34 € 

  
0.023 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 10.863 € 0.25 € 

  
0.011 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 16.552 € 0.18 € 

  
0.059 h Oficial 1ª lampista. 17.820 € 1.05 € 

  
0.029 h Ajudant lampista. 16.100 € 0.47 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 5.730 € 0.11 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 5.840 € 0.18 € 

                      
Preu total redondeado por m  . 6.02 € 

5.8 Ventilació 

5.8.1 IVV030 m Conducte de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, col·locat en posició vertical, per instal·lació de 

ventilació. 

  
1.000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de PVC, de 110 

mm de diàmetre exterior. 

0.124 € 0.12 € 
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1.000 m Tub llis de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, amb extrem atrompetat, segons 

UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces 

especials. 

2.925 € 2.93 € 

  
0.040 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 10.863 € 0.43 € 

  
0.020 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 16.552 € 0.33 € 

  
0.135 h Oficial 1ª muntador. 17.820 € 2.41 € 

  
0.068 h Ajudant muntador. 16.130 € 1.10 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 7.320 € 0.15 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 7.470 € 0.22 € 

                      
Preu total redondeado por m  . 7.69 € 

5.8.2 IVM040 U Ventilador helicoïdal. 

  

1.000 U Ventilador helicoïdal, potència màxima de 13 W, cabal màxim de 110 m³/h, de 99 

mm de diàmetre i 67,5 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 40 dBA, per a 

conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, cable 

elèctric de connexió i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 

freqüència. 

22.401 € 22.40 € 

  
0.135 h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 17.820 € 2.41 € 

  
0.135 h Ajudant instal·lador de climatització. 16.100 € 2.17 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 26.980 € 0.54 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 27.520 € 0.83 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 28.35 € 

5.8.3 IVM060 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de 125 mm de diàmetre exterior, acabat llis, color gris, per 

ventilació mecànica. 

  

1.000 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de 125 mm de diàmetre exterior, acabat llis, 

color gris, amb malla de protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de 

connexió a conducte amb junta. 

60.331 € 60.33 € 

  
0.135 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 2.33 € 

  
0.068 h Peó especialitzat construcció. 16.250 € 1.11 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 63.770 € 1.28 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 65.050 € 1.95 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 67.00 € 
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6 Aïllaments e impermeabilitzacions 

6.1 Aïllaments tèrmics 

6.1.1 NBT010 m² Aïllament tèrmic i acustic sobre fals sostre, format per panell semirígid de llana mineral, segons 

UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm d'espessor. 

  
1.050 m² Panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 60 mm 

d'espessor, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). 

6.311 € 6.63 € 

  
0.065 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 17.820 € 1.16 € 

  
0.065 h Ajudant muntador d'aïllaments. 16.130 € 1.05 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 8.840 € 0.18 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 9.020 € 0.27 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 9.29 € 
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7 Cobertes 

7.1 Acabaments 

7.1.1 PA0003 ut Formació de xemeneia d'obra de 50x50cm i 60cm d'alçada, a base de maó perforat gero i 

acabada arrebosada amb morter dei ciment i protegida superiorment amb un remat de rajola 

ceràmica com a cobriment de paret. Inclou la part proporcional de la nova impermeabilització 

totalment segellada a l'actual coberta plana existent, també la formació d'un zòcol en tot el seu 

perimetre i l'entrega de la tela a una alçada no inferior a 20cm. Materials i elements auxiliars per 

l'execució inclosos. 

                    
Sense descomposició 539.526 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 539.526 € 16.18 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 555.71 € 

7.1.2 HBH020 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de 

150x100x16 cm, composta de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot i 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una làmina d'escuma 

de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells antivibració de fibra de 

vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Tot sobre la coberta existent 

  
1.575 m² Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de massa superficial. 0.133 € 0.21 € 

  
14.706 U Maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x9 cm, segons UNE-EN 771-1. 0.213 € 3.13 € 

  
0.004 m³ Aigua. 1.333 € 0.01 € 

  
0.012 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

28.668 € 0.34 € 

  
1.575 m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; proporcionant una 

reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 16 dB. 

0.373 € 0.59 € 

  
0.158 m Cinta viscoelàstica autoadhesiva amb autoprotecció d'alumini, de 50 mm d'amplada 

i de 1,5 mm d'espessor, per closa de juntes. 

0.667 € 0.11 € 

  
2.609 U Panell antivibració de fibra de vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 1150x550x50 

mm i 2000 kg/cm² de càrrega màxima a compressió. 

10.863 € 28.34 € 

  
1.650 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1.200 € 1.98 € 

  
0.264 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 68.341 € 18.04 € 

  
0.269 h Oficial 1ª estructurista. 18.100 € 4.87 € 

  
0.269 h Ajudant estructurista. 16.940 € 4.56 € 

  
0.304 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 5.24 € 

  
0.152 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 2.42 € 

  
0.249 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 17.820 € 4.44 € 

  
0.124 h Ajudant muntador d'aïllaments. 16.130 € 2.00 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 76.280 € 1.53 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 77.810 € 2.33 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 80.14 € 
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8 Revestiments i extrasdossats 

8.1 Enrajolats 

8.1.1 RAG012 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 31x44 cm, 10 €/m², capacitat d'absorció d'aigua 

E>10%, grup BIII, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport 

de plaques de guix laminat en paraments interiors, mitjançant adhesiu de ciment normal, C1 blanc, 

amb doble encolat, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC. 

  
6.000 kg Adhesiu de ciment normal, C1 segons UNE-EN 12004, color blanc. 0.364 € 2.18 € 

  
0.500 m Cantonera de PVC en cantonades enrajolades. 1.173 € 0.59 € 

  

1.050 m² Rajola ceràmica de rajola de València llis, 31x44 cm, 10,00€/m², capacitat d'absorció 

d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament Rd<=15 

segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE. 

8.889 € 9.33 € 

  
0.100 kg Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-

EN 13888. 

0.622 € 0.06 € 

  
0.288 h Oficial 1ª enrajolador. 17.240 € 4.97 € 

  
0.288 h Ajudant enrajolador. 16.130 € 4.65 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 21.780 € 0.44 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 22.220 € 0.67 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 22.89 € 

8.1.2 HRP040b m Escopidor de formigó polímer de superfície polida, pla, amb goteró, de 145x25 mm, rebut amb 

morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior 

d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre peces i de les unions amb els murs amb massilla de 

poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

  

1.050 m Escopidor de formigó polímer de superfície polida, pla, amb goteró, de 145x25 mm, 

subministrat en peces de fins a 2 m de longitud, ancoratge metàl·lic d'acer 

inoxidable i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior. 

15.290 € 16.05 € 

  
0.006 m³ Aigua. 1.333 € 0.01 € 

  

0.015 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

35.379 € 0.53 € 

  
2.340 kg Adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. 0.444 € 1.04 € 

  
1.450 m Perfil d'escuma de polietilè, de 6 mm de diàmetre, per a rebliment de juntes. 0.347 € 0.50 € 

  
0.041 U Bot d'emprimació per a massilles (250 cm³). 4.756 € 0.19 € 

  
0.082 U Bot de massilla de poliuretà impermeable (310 cm³). 6.507 € 0.53 € 

  
0.199 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 3.43 € 

  
0.236 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 3.76 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 26.040 € 0.52 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 26.560 € 0.80 € 

                      
Preu total redondeado por m  . 27.36 € 

8.1.3 HRP020 m Cavalló de formigó polímer de superfície polida, color blanc, disseny pla, per a cobriment de murs, 

amb trencaaigües, de 150x20 mm, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, 

M-15, prèvia aplicació sobre la seva cara inferior d'adhesiu cimentós i segellat dels junts entre 

peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de 

l'emprimació. 

  

1.100 m Cavalló de formigó polímer de superfície polida, color blanc, disseny pla, per a 

cobriment de murs, amb trencaaigües, de 150x20 mm, subministrat en peces de fins 

a 1,3 m de longitud, ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable i grava adherida a la 

superfície en la seva cara inferior. 

16.747 € 18.42 € 

  
0.006 m³ Aigua. 1.333 € 0.01 € 

  

0.013 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

35.379 € 0.46 € 

  
2.400 kg Adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. 0.444 € 1.07 € 

  
1.500 m Perfil d'escuma de polietilè, de 6 mm de diàmetre, per a rebliment de juntes. 0.347 € 0.52 € 

  
0.041 U Bot d'emprimació per a massilles (250 cm³). 4.756 € 0.19 € 

  
0.082 U Bot de massilla de poliuretà impermeable (310 cm³). 6.507 € 0.53 € 

  
0.199 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 3.43 € 
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0.232 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 3.69 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 28.320 € 0.57 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 28.890 € 0.87 € 

                      
Preu total redondeado por m  . 29.76 € 

8.1.4 HRP060 U Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color blanc, de 140x350x100 mm, rebuda amb 

adhesiu de ciment i segellat del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de 

l'emprimació. 

  
0.300 kg Adhesiu de ciment flexible i de gran adherència, C2 S2. 0.444 € 0.13 € 

  
1.000 U Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, de color blanc, de 140x350x100 

mm i falca rectangular, amb goteró. 

12.809 € 12.81 € 

  
0.016 U Bot d'emprimació per a massilles (250 cm³). 4.756 € 0.08 € 

  
0.032 U Bot de massilla de poliuretà impermeable (310 cm³). 6.507 € 0.21 € 

  
0.095 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 1.64 € 

  
0.095 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 1.51 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 16.380 € 0.33 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 16.710 € 0.50 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 17.21 € 

8.2 Pintures en paraments interiors 

8.2.1 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² 

cada mà); sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m 

d'altura. 

  
0.200 l Pintura plàstica per a interior, color blanc, acabat mat, de gran adherència; per a 

aplicar amb brotxa, corró o pistola. 

5.520 € 1.10 € 

  
0.094 h Oficial 1ª pintor. 17.240 € 1.62 € 

  
0.117 h Ajudant pintor. 16.130 € 1.89 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 4.610 € 0.09 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 4.700 € 0.14 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 4.84 € 

8.2.2 RIP035b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 10% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² 

cada mà); sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 

m d'altura. 

  
0.200 l Pintura plàstica per a interior, color blanc, acabat mat, de gran adherència; per a 

aplicar amb brotxa, corró o pistola. 

5.520 € 1.10 € 

  
0.117 h Oficial 1ª pintor. 17.240 € 2.02 € 

  
0.147 h Ajudant pintor. 16.130 € 2.37 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 5.490 € 0.11 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 5.600 € 0.17 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 5.77 € 

8.3 Conglomerats tradicionals 

8.3.1 RPG010 m² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia 

col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, amb cantoneres. 

  

0.105 m² Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de llum de malla, flexible i 

imputrescible en el temps, de 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, 

per armar guixos. 

0.676 € 0.07 € 

  
0.015 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 70.127 € 1.05 € 

  
0.215 m Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats. 0.311 € 0.07 € 

  
0.195 h Oficial 1ª guixer. 17.240 € 3.36 € 

  
0.123 h Ajudant guixer. 16.130 € 1.98 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 6.530 € 0.13 € 
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3.000 % Costos indirectes 6.660 € 0.20 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 6.86 € 

8.4 Sistemes monocapa industrials 

8.4.1 RQO011 m² Revestiment de paraments exteriors de formigó amb morter monocapa per la impermeabilització i 

decoració de façanes, acabat raspat, color sorra, espessor 15 mm, aplicat manualment, armat i 

reforçat amb malla antiàlcalis inclús en els canvis de material, aplicat sobre una capa de morter 

pont d'unió, de 5 mm d'espessor, en aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències. 

  
7.500 kg Morter pont d'unió de 5 mm d'espessor, per morters monocapa sobre suports de 

formigó llis i formigó cel·lular. 

0.241 € 1.81 € 

  

20.000 kg Morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, 

color groc, compost de ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, 

tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1. 

0.357 € 7.14 € 

  

1.260 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 

micres d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de 

resistència a tracció, per armar morters monocapa. 

2.142 € 2.70 € 

  
0.750 m Rivet de PVC. 0.311 € 0.23 € 

  
1.250 m Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes a revestiments de morter monocapa. 0.329 € 0.41 € 

  
0.335 h Oficial 1ª revocador. 17.240 € 5.78 € 

  
0.421 h Peó especialitzat revocador. 16.580 € 6.98 € 

  
4.000 % Costos directes complementaris 25.050 € 1.00 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 26.050 € 0.78 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 26.83 € 

8.5 Paviments 

8.5.1 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 4 mm 

d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior 

de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades, que actua 

com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), preparada per rebre paviment ceràmic, 

de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). 

  

8.000 kg Pasta anivelladora de terres CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, composta por 

ciments especials, àrids seleccionats i additius, per a espessors de 2 a 10 mm, 

utilitzada en anivellació de paviments. 

0.996 € 7.97 € 

  
0.125 l Emprimació de resines sintètiques modificades, per a l'adherència de morters 

autonivelantes sobre suports cementosos, asfàltics o ceràmics. 

6.338 € 0.79 € 

  

0.100 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, 

de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 

W/(mK), per junta de dilatació. 

0.818 € 0.08 € 

  
0.096 h Oficial 1ª construcció. 17.240 € 1.66 € 

  
0.096 h Peó ordinari construcció. 15.920 € 1.53 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 12.030 € 0.24 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 12.270 € 0.37 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 12.64 € 

8.5.2 RSG010 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat mat o natural, de 60x120 cm, 18 

€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament 15<Rd<=35, 

classe 1, rebudes amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, color 

gris amb doble encolat i rejuntades amb morter de juntes de ciment, CG1, per junta oberta (entre 3 

i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 

  
6.000 kg Adhesiu de ciment millorat, C2 segons UNE-EN 12004, color gris. 0.364 € 2.18 € 

  

1.050 m² Rajola ceràmica de gres de porcellana, 60x120 cm, acabat mat o natural, 18,00€/m², 

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència 

al lliscament 15<Rd<=35 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 1 segons 

CTE. 

16.001 € 16.80 € 

  
6.000 U Creuetes de PVC per a separació entre 3 i 15 mm. 0.027 € 0.16 € 

  
0.300 kg Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta oberta entre 3 i 15 mm, segons UNE-

EN 13888. 

0.622 € 0.19 € 

  
0.368 h Oficial 1ª enrajolador. 17.240 € 6.34 € 

  
0.184 h Ajudant enrajolador. 16.130 € 2.97 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 28.640 € 0.57 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 29.210 € 0.88 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 30.09 € 
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8.5.3 RSG020 m Entornpeu ceràmic de gres porcellànic, mat o natural de 7 cm, 5 €/m, rebut amb adhesiu de 

ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb 

morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de 

les peces. 

  
1.050 m Entornpeu ceràmic de gres de porcellana, acabat mat o natural, 7 cm, 5,00€/m. 4.445 € 4.67 € 

  
0.100 kg Adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris. 0.196 € 0.02 € 

  
0.011 kg Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-

EN 13888. 

0.622 € 0.01 € 

  
0.144 h Oficial 1ª enrajolador. 17.240 € 2.48 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 7.180 € 0.14 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 7.320 € 0.22 € 

                      
Preu total redondeado por m  . 7.54 € 

8.5.4 UXH010 m² Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat granallat, resistència a flexió T, càrrega de 

ruptura 4, resistència al desgast H, 40x40x4 cm, gris, igual a l'actual,  per ús públic en exteriors en 

zona de terrasses i patis, col·locada picat de pitxell amb morter. Inclou demolició de paviment 

actual, per la formació de la nova rampa d'accés i la formació de la base d'aquesta mitjançant 

formigó. 

  
0.030 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ 

de ciment i una proporció en volum 1/6. 

142.734 € 4.28 € 

  
1.000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0.124 € 0.12 € 

  

1.050 m² Rajola de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: granallat, classe 

resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de 

desgast per abrasió H, format nominal 40x40x4 cm, color gris, segons UNE-EN 

1339, amb resistència al lliscament (índex USRV) > 45. 

13.865 € 14.56 € 

  
1.000 kg Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre, 

exempta de sals perjudicials, presentada en sacs. 

0.442 € 0.44 € 

  
0.316 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 17.240 € 5.45 € 

  
0.316 h Ajudant construcció d'obra civil. 16.130 € 5.10 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 29.950 € 0.60 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 30.550 € 0.92 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 31.47 € 

8.6 Falsos sostres 

8.6.1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, acústic amb estructura metàl·lica 

(12,5+27+27), format per una placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm. 

  
1.300 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0.053 € 0.07 € 

  
1.300 U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0.711 € 0.92 € 

  
1.300 U Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0.116 € 0.15 € 

  
1.300 U Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0.871 € 1.13 € 

  
1.300 U Barnilla de penjament. 0.391 € 0.51 € 

  
4.300 m Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. 1.280 € 5.50 € 

  
0.900 U Connector per a mestra 60/27. 0.809 € 0.73 € 

  
3.500 U Cavallet per a mestra 60/27. 0.258 € 0.90 € 

  
1.050 m² Placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm, amb un vel de fibra de vidre en el 

seu dors. 

19.681 € 20.67 € 

  
23.000 U Cargol autoperforant 3,5x35 mm. 0.009 € 0.21 € 

  
0.300 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1.120 € 0.34 € 

  
0.100 kg Pasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0.516 € 0.05 € 

  
0.297 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 17.820 € 5.29 € 

  
0.109 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16.130 € 1.76 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 38.230 € 0.76 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 38.990 € 1.17 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 40.16 € 
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8.6.2 RTC015b m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica 

(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

vora afinada, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

  
0.400 m Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1.120 € 0.45 € 

  
2.000 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0.053 € 0.11 € 

  
1.200 U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0.711 € 0.85 € 

  
1.200 U Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0.116 € 0.14 € 

  
1.200 U Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0.871 € 1.05 € 

  
1.200 U Barnilla de penjament. 0.391 € 0.47 € 

  
3.200 m Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. 1.280 € 4.10 € 

  
0.600 U Connector per a mestra 60/27. 0.809 € 0.49 € 

  
2.300 U Cavallet per a mestra 60/27. 0.258 € 0.59 € 

  
1.050 m² Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, amb 

ànima de guix hidrofugat, per zones humides. 

6.925 € 7.27 € 

  
17.000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0.009 € 0.15 € 

  

0.400 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 

3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 

conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0.267 € 0.11 € 

  
0.700 kg Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. 1.120 € 0.78 € 

  
0.450 m Cinta de junts. 0.027 € 0.01 € 

  
0.265 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 17.820 € 4.72 € 

  
0.098 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16.130 € 1.58 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 22.870 € 0.46 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 23.330 € 0.70 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 24.03 € 

8.6.3 RTC021 U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 300x300 mm, per a fals sostre 

continu de plaques de guix laminat. 

  
1.000 U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 300x300 mm, 

formada per marc, porta, tanca i braç de seguretat. 

49.095 € 49.10 € 

  
0.285 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 17.820 € 5.08 € 

  
0.143 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16.130 € 2.31 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 56.490 € 1.13 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 57.620 € 1.73 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 59.35 € 

8.6.4 RTC021b U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 1100x1100 mm, per a fals 

sostre continu de plaques de guix laminat. 

  
1.000 U Trapa de registre d'acer, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 1100x1100 mm, 

formada per marc, porta, tanca i braç de seguretat. 

251.788 € 251.79 € 

  
0.285 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 17.820 € 5.08 € 

  
0.143 h Ajudant muntador de falsos sostres. 16.130 € 2.31 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 259.180 € 5.18 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 264.360 € 7.93 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 272.29 € 

8.7 Vidres 

8.7.1 RVE010 m² Mirall de lluna incolora de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al parament. 

  
1.005 m² Mirall incolor platejat, 3 mm. 24.001 € 24.12 € 

  
4.000 m Cairejat de mirall. 2.045 € 8.18 € 

  
0.105 l Massilla d'aplicació amb pistola, de base neutra monocomponent. 13.023 € 1.37 € 

  
0.460 h Oficial 1ª vidrier. 18.620 € 8.57 € 
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2.000 % Costos directes complementaris 42.240 € 0.84 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 43.080 € 1.29 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 44.37 € 

8.8 Tractaments superficials de protecció 

8.8.1 RLA010 m² Tractament superfícial de protecció antigrafits per a façana de morter, mitjançant impregnació 

incolora antigrafit a base de resines acríliques, aplicada en tres mans (consum mitjà: 100 g/m² 

cada mà). 

  

0.300 l Impregnació incolora antigrafit a base de resines acríliques, per a aplicar sobre 

suports interiors o exteriors de ciment, formigó, pedra natural, maons ceràmics, 

fibrociment o pintures ben adherides. 

60.420 € 18.13 € 

  
0.240 h Oficial 1ª pintor. 17.240 € 4.14 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 22.270 € 0.45 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 22.720 € 0.68 € 

                      
Preu total redondeado por m²  . 23.40 € 
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9 Senyalització i equipament 

9.1 Aparells sanitaris 

9.1.1 SAI010 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco, de 

370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i tapa 

de vàter, de caiguda esmorteïda. 

  
1.000 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color 

Blanco, de 370x665x780 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997. 

33.038 € 33.04 € 

  

1.000 U Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Victoria 

"ROCA", color Blanco, de 385x180x430 mm, amb joc de mecanismes de doble 

descàrrega de 3/6 litres, segons UNE-EN 997. 

56.481 € 56.48 € 

  
1.000 U Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Victoria "ROCA" color Blanco. 51.545 € 51.55 € 

  
1.000 U Aixeta de regulació de 1/2", per a inodor, acabat cromat. 9.939 € 9.94 € 

  
1.000 U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1.954 € 1.95 € 

  
1.000 U Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari. 0.933 € 0.93 € 

  
0.844 h Oficial 1ª lampista. 17.820 € 15.04 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 168.930 € 3.38 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 172.310 € 5.17 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 177.48 € 

9.1.2 SAL040 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model Diverta "ROCA", color Blanco, de 470x440 mm, 

equipat amb aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de 

cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis, i desguàs amb sifó botella extensible, model 

Minimal. 

  
1.000 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model Diverta "ROCA", color Blanco, de 

470x440 mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001. 

93.592 € 93.59 € 

  

1.000 U Aixetes monocomandament de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador 

de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Thesis "ROCA", amb vàlvula automàtica de 

desguàs de 1¼" accionada mitjançant vareta vertical-horitzontal i enllaços 

d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200. 

117.405 € 117.41 € 

  
1.000 U Sifó botella extensible, model Minimal, "ROCA", per a bidet, acabat cromat, de 

250x35/95 mm. 

41.812 € 41.81 € 

  
2.000 U Aixeta de regulació de 1/2", per lavabo o bidet, acabat cromat. 7.033 € 14.07 € 

  
1.000 U Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari. 0.933 € 0.93 € 

  
0.708 h Oficial 1ª lampista. 17.820 € 12.62 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 280.430 € 5.61 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 286.040 € 8.58 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 294.62 € 

9.2 Banys 

9.2.1 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, rectangular, de reixeta, 

de 200x100 mm. 

  
1.000 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, 

rectangular, de reixeta, de 200x100 mm. 

40.873 € 40.87 € 

  
0.094 h Ajudant lampista. 16.100 € 1.51 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 42.380 € 0.85 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 43.230 € 1.30 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 44.53 € 

9.2.2 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 

setinat. 

  
1.000 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 

amb acabat setinat. 

23.192 € 23.19 € 

  
0.094 h Ajudant lampista. 16.100 € 1.51 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 24.700 € 0.49 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 25.190 € 0.76 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 25.95 € 

9.2.3 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport 

mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. 
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1.000 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, 

amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. 

41.042 € 41.04 € 

  
0.094 h Ajudant lampista. 16.100 € 1.51 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 42.550 € 0.85 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 43.400 € 1.30 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 44.70 € 

9.2.4 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc. 

  
1.000 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de 251x300x195 

mm, per a un rotllo de paper de 240 m i 155 mm de diàmetre. 

37.246 € 37.25 € 

  
0.142 h Ajudant lampista. 16.100 € 2.29 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 39.540 € 0.79 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 40.330 € 1.21 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 41.54 € 

9.2.5 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret 

dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304. 

  

1.000 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 

col·locada en paret dreta, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304, de dimensions 

totals 665x145 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, inclús 

fixacions d'acer inoxidable. 

87.605 € 87.61 € 

  
0.756 h Ajudant lampista. 16.100 € 12.17 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 99.780 € 2.00 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 101.780 € 3.05 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 104.83 € 

9.2.6 SPA020b U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, 

abatible, amb forma de T, d'acer inoxidable AISI 304. 

  

1.000 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 

col·locada en paret, abatible, amb forma de T, d'acer inoxidable AISI 304, de 

dimensions totals 760x770 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de 

gruix, inclús fixacions d'acer inoxidable. 

186.506 € 186.51 € 

  
0.756 h Ajudant lampista. 16.100 € 12.17 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 198.680 € 3.97 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 202.650 € 6.08 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 208.73 € 

9.3 Cuines/eixides 

9.3.1 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipat amb 

aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat. 

  
1.000 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, 

amb vàlvula de desguàs. 

79.328 € 79.33 € 

  

1.000 U Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, 

acabat cromat, compost de broc giratori, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, 

segons UNE-EN 200. 

42.766 € 42.77 € 

  
2.000 U Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig, acabat cromat. 11.289 € 22.58 € 

  
1.000 U Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula extensible. 3.618 € 3.62 € 

  
0.648 h Oficial 1ª lampista. 17.820 € 11.55 € 

  
0.498 h Ajudant lampista. 16.100 € 8.02 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 167.870 € 3.36 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 171.230 € 5.14 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 176.37 € 
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9.3.2 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 1,8 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb 

fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, 

impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat 

per a ambient sec) i caires termoplàstics d'ABS, i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler 

de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic 

acabat mat amb paper decoratiu de color gris, impregnat amb resina melamínica i caires 

termoplàstics d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables 

per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat mitja, 

instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres 

ferramentes de tancament de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. 

  

1.800 m Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de 

tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a utilització en ambient sec segons UNE-

EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb 

recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color gris, impregnat 

amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús p/p de calaixos i baldes 

del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos 

guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja. 

85.435 € 153.78 € 

  

1.800 m Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70 cm d'altura, compost per un 

nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a utilització en ambient sec, 

segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat brillant amb paper decoratiu de 

color beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús 

p/p d'agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la 

sèrie bàsica. 

27.201 € 48.96 € 

  

1.800 m Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina, compost per un nucli de tauler de 

partícules tipus P2 d'interior, per a utilització en ambient sec, segons UNE-EN 312, 

de 19 mm d'espessor, acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, 

impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús p/p 

d'acabaments. 

6.348 € 11.43 € 

  
1.300 h Oficial 1ª fuster. 17.560 € 22.83 € 

  
1.300 h Ajudant fuster. 16.250 € 21.13 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 258.130 € 5.16 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 263.290 € 7.90 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 271.19 € 

9.4 Taulell de cuina 

9.4.1 SNM010 U Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica color crema o 

blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'una sola fulla d'estratificat de 

180x62x3 cm, amb formació de buit, tupè, embellidor i acabaments. 

  

1.800 m Taulell de cuina, de tauler aglomerat hidròfug, 62x3 cm, amb superfície revestida de 

fòrmica color crema o blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal 

d'una sola fulla d'estratificat, inclús p/p de tupè, embellidor i acabaments. 

46.020 € 82.84 € 

  
1.000 U Formació de buit en taulell de tauler aglomerat. 13.894 € 13.89 € 

  
1.800 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 9.423 € 16.96 € 

  
0.027 kg Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes. 8.685 € 0.23 € 

  
0.422 h Oficial 1ª fuster. 17.560 € 7.41 € 

  
0.505 h Ajudant fuster. 16.250 € 8.21 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 129.540 € 2.59 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 132.130 € 3.96 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 136.09 € 
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10 Imprevistos 

10.1 Imprevistos d'obra 

10.1.1 IMP001 ut Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra 

                    
Sense descomposició 1,137.048 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 1,137.048 € 34.11 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 1,171.16 € 
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11 Gestió de residus 

11.1 Gestió de residus inertes 

11.1.1 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

1.033 U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de barreja sense classificar de 

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu 

de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

121.176 € 125.17 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 125.170 € 2.50 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 127.670 € 3.83 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 131.50 € 

11.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus 

inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

  

1.033 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb barreja sense 

classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

79.644 € 82.27 € 

  
2.000 % Costos directes complementaris 82.270 € 1.65 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 83.920 € 2.52 € 

                      
Preu total redondeado por U  . 86.44 € 
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12 Seguretat i salut 

12.1 Seguretat i Salut en fase d'obra 

12.1.1 SS0001 ut Partida corresponent als treballs durant l'obra per mantenir la seguretat i salut dels treballadors tant 

individual com col·lectiva. 

                    
Sense descomposició 317.467 € 

                        
3.000 % Costos indirectes 317.467 € 9.52 € 

                      
Preu total redondeado por ut  . 326.99 € 
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AP.4 Resum del  pressupost .  

1 Actuacions prèvies 
  

  
Total 1 Actuacions prèvies ..........: 503.58 

2 Façanes i particions 
  

  
Total 2 Façanes i particions ..........: 8,931.31 

3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 
  

  
Total 3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars ..........: 18,265.79 

4 Acabaments i ajudes 
  

  
Total 4 Acabaments i ajudes ..........: 1,095.49 

5 Instal·lacions 
  

  
Total 5 Instal·lacions ..........: 14,792.29 

6 Aïllaments e impermeabilitzacions 
  

  
Total 6 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........: 833.87 

7 Cobertes 
  

  
Total 7 Cobertes ..........: 635.85 

8 Revestiments i extrasdossats 
  

  
Total 8 Revestiments i extrasdossats ..........: 13,766.50 

9 Senyalització i equipament 
  

  
Total 9 Senyalització i equipament ..........: 1,526.03 

10 Imprevistos 
  

  
Total 10 Imprevistos ..........: 1,171.16 

11 Gestió de residus 
  

  
Total 11 Gestió de residus ..........: 653.82 

12 Seguretat i salut 
  

  
Total 12 Seguretat i salut ..........: 326.99 

    
Pressupost d'execució de material (PEM) 62,502.68 

    
13% de despeses generals 8,125.35 

    
6% de benefici industrial 3,750.16 

    
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 74,378.19 

    
21%  15,619.42 

    

Pressupost d'execució per contracta amb IVA 

(PEC=PEM+GG+BI+IVA) 

89,997.61 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS 

NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS. 

 

Roda de Berà, 6 de novembre de 2018 

Signat,  

 

 

Albert  Canals  Galofré 

Arquitecte Tècnic - Enginyer d'Edificació 
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10. PLÀNOLS 
 

 

 

 

 

 

Memòria valorada per l’adequació d’un local  

al Port Esportiu de Roda de Berà  

 

 

Plaça del Mediterrani, Port Esportiu Roda, local nº27 

43883 - Roda de Berà 

 
 

 

 

 

1.- SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I VISTA FOTOGRÀFICA E S/E 

2.- UBICACIÓ I ESTAT ACTUAL E 1:100 

3.- PLANTA DISTRIBUCIÓ, COTES I SUPERFÍCIES E 1:100 – 1:50 

4.- PLANTA INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT, AIGUA I SANEJAMENT E 1:100 

5.- PLANTA INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ E 1:100 

6.- SECCIÓ LONGITUDINAL E 1:50 

7.- FAÇANES ESTAT FINAL E 1:50 

8.- FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR E 1:100 
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