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Annexes 
 
A0  Pre-diagnòstic sobre el Xalet de Catllaràs. Estudi UPC 
A1  Càlcul estructural Accions i justificació del compliment 
A2 Càlcul tèrmic fitxes justificatives del càlcul. 
A3 Control de qualitat S’adjunta justificació del decret 
A4 Residus  S’acompanya fitxa de compliment 
A5 Seguretat i salut Estudi de Seguretat i Salut 
A6 DIT Document d’idoneïtat tècnica del sistema de revestiment de les façanes 
A7 Plec de condicions 
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A8 Amidaments 
Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 
Justificació de preus 
Pressupost 
Resum de pressupost 
Últim full 

A9 Fitxa de compliment de seguretat de protecció del llamp 
 
PLANOLS 
 

P1 Situació 
P2 Estat Actual. Plantes i Conjunt 
P3 Estat Actual. Alçats Conjunt 
P4 Estat Actual. Alçats Conjunt 
P5 Estat Actual Planta Baixa 
P6 Estat Actual Alçat Sud-Est 
P7 Estat Actual Alçat Nord-Oest 
P8 Estat Actual Alçats Nord-Est i Sud-Oest 
P9 Estat Actual Secció Transversal 
P10 Planta Baixa i Conjunt. Proposta 
P11 Plantes Proposta 
P12 Alçat Sud-Est Proposta 
P13 Alçat Nord-Oest Proposta 
P14 Alçat Nord- Est Proposta 
P15 Alçat Sud-Oest Proposta 
P16 Secció Transversal Proposta 
P17 Plantes Enderrocs 
P18 Plantes Obra Nova 
P19 Fusteria 
P20 Detall Finestra i Barana 
P21 Secció per Escala 
P22 Secció Transversal per Escala 
P23 Detall Fonaments i Desguàs 
P24 Especejament Paviment Bloc Escala 
P25 Planta i Alçats Bastida 
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MEMÒRIA 
 
Naturalesa de l’encàrrec 
 
El present encàrrec es refereix al Projecte i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i Direcció de les 
obres de Restauració del Xalet Gaudí a la Pobla de Lillet. 2a Fase 
 
 
Tipus d’obra 
 
El present projecte es refereix a les obres de restitució de la imatge original de l’edifici.  

Donat que són obres en edifici existent el tipus d’obra es pot classificar com a: 

Restitució d’ edifici existent. 

La present fase de restitució compren tots els treballs que estan contemplats en aquest projecte a 

axepció de l’estructura de l’escala exterior que va ser objecte de la 1a. Fase de restitució del Xalet. 

 

Situació 

L’edifici a restaurar està situat dins del terme municipal de La Pobla de Lillet a la comarca del 

Bergadà. Just a la serra del Catllaràs.  S’hi pot accedir per dos camins; per una pista forestal que surt  

del nucli de La Pobla, actualment en no massa bon estat, i per una altra pista que surt del Monestir 

de Falgars.   
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Qualificació urbanística 
 
Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, aprovades 
definitivament el 29 de juny de 1988. 
La comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona dona conformitat al text refós de les Normes 
urbanístiques del planejament general del municipi en data 22 de juny del 2006. 
 
D’acord amb aquestes Normes l’edifici es troba dins del  

Sòl No urbanitzable  
qualificat de  

zona 13, Zona de protecció Forestal i Paisatgística 
Es troba dins la Zona del Parc Natural Catllaràs 
Es troba dins del edificis existents en Sòl No Urbanitzable (annex lll; Art. Vll. 13) 
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Protecció existent 
 
L’edifici  està  declarat  Bé  d’Interès  Cultural  Local  amb  el  nm.  de  registre  549  .   
 
Malgrat  això  existeix inventariat  al  Inventari  de  Patrimoni  Arquitectònic  de  la  Generalitat  de  
Catalunya  i  podria  ser  considerat  i  reconegut  com  a  BCIN  tan  sols  per  l’autoria  de  tant 
reconegut  arquitecte,  el  que  l’eleva  a  la  categoria  de monument.  
 

Adreça 

Pista forestal de la Serra de Catllaràs, a uns 12 Km. del nucli de població 

Pobla de Lillet, la (Berguedà)  

  

Estil 

Modernisme 

 

Època 

XX Inici  
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També hi consta una ressenya, dins l’obra general d’Antoni Gaudí, “1902-1903: Edifica un refugi 
prop de la Pobla de Lillet, com a habitatge pels tècnics de les mines de carbó de Catllaràs.” 
 

 
 
Imatge actual del Xalet.
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Antecedents històrics 
 
L’edifici va ser construït a principis de segle d’acord amb un projecte d’Antoni Gaudi, segons 
diversos autors. 
La data de construcció pot variar del 1902 al 1905 depenent de la font consultada. 
 
L’ús original de l’edifici era per servir d’habitatge - refugi, per als tècnics de l’Empresa Asland que 
van realitzar el seguiment de les mines de carbó existents a la zona, i que servien de combustible 
per a la fabrica de ciment al clot del moro. 
 

 
 
Actualment l’edifici està en desús i l’últim ús que ha estat donant ha estat el de casa de colònies per 
a la Fundació Pere Tarrés amb una capacitat de quaranta vuit places. 
 
Com ja s’ha dit ja s’ha executat la primera fase de restitució del xalet al seu estat original, que ha 
consistit en la construcció de l’estructura de l’escala exterior. 
 
D’acord amb l’informe elaborat per la Unitat d’investigació Històrica de la Secció Tècnica 
d’investigació Documentació i Difusió SPAL de la Diputació de Barcelona es considera la següent 
cronologia que es transcriu de forma resumida: 
 
1901- Constitució de l’Empresa ASLAND 
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1902- ASLAND aconsegueix els drets de les mines del Catllaràs 
 
1905- 25 de maig. Es dona d’alta la tributació i la llicencia d’exploració de les mines. El citat informe 
considera que en aquest moment l’edifici del refugi dels tècnics ja havia d’estar construït. 
 
1906- La memòria de la companyia ASLAND reconeix la construcció del refugi. 
 
1907- Un Reial Decret autoritza a la companyia a ocupar els terrenys. 
 
1932- L’empresa ASLAND dóna el Xalet a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, i aquest, el cedeix als 
forestals 
 
1946- L’Arquitecte Assis Viladevall publica un article a la revista Cortijos y Rascacielos, on explica 
que Domènech Sugranyes, (Arquitecte col·laborador del mestre Gaudí) afirma que Gaudí 
confirmava l’autoria del projecte del xalet. 
 
1971-1972 Francesc Robert Graupera i el constructor de Bagà Josep Casals realitzen obre al xalet 
per encàrrec d’ICONA  
 

 
 
Existeixen diverses fonts a les quals s’ha consultat a l’hora de l’elaboració del present projecte, 
d’una banda el citat informe, i de l’altre el llibre editat el 2002 Gaudí a la Vall de Lillet, dels autors 
Joan Bassegoda, Ramon Espel, i Roger Orriols. 
També s’ha recopilat diversos articles a la premsa, i el fons de la Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya. 
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Però la documentació més valuosa ha  estat la fotogràfica, l’arxiu Luigi de Berga, tenia diverses 
fotografies que reflecteixen l’estat original de l’edifici, i que han estat la documentació més útil. 
 
Es transcriu íntegrament l’estudi històric de l’informe de SPAL de la Diputació de Barcelona, 
elaborat per David Galí, donat que és un informe elaborat per una entitat pública. No es transcriu 
però les dades del llibre Gaudí a la Vall de Lillet, donat que no es té permís de l’editor. 
 
 
Titularitat de l’edifici 
 
El titular de l’edifici és l’excel·lentissim ajuntament de La pobla de Lillet. La finca la qual hi figura la 
construcció, està inscrita al Registre de la propietat de Berga el 30 de gener del 1960. 
Finca 1239 Tom 405 llibre 24 
 
 
Companyies de servei afectades 
 
Donada la peculiar situació del Xalet en Sòl No urbanitzable, no existeixen companyies de Serveis 
afectades. 
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Estat actual 
 
 
Descripció constructiva actual 
 
Tal i com s’explica en l’apartat d’antecedents històrics, l’edifici ha sofert diverses etapes de 
reformes que han donat lloc al seu estat actual. 
L’estat general de l’edifici, es pot considerar mitja, tenint en compte que en general la part de la pell 
de l’edifici, és a dir l’exterior i les seves façanes, està força degradat, sobretot la par del tancaments 
practicables i de les mansardes. En canvi l’interior, en general, no presenta el nivell de degradació 
que presenta l’exterior. 
 
Estructura 
 
Fonaments 
Probablement els fonaments de l’edifici estan composats per sabates corregudes de mamposteria 
que sostenen els cinc murs de càrrega de l’edifici. 
Caldrà, mitjançant cales, corroborar aquesta hipòtesis i determinar l’estat actual d’aquests. 
 
Estructura vertical 
L’estructura de l’edifici consta de 5 murs de mamposteria, que sustenten els forjats de la planta 
primera i la planta segona. A la planta segona només apareixen tres d’aquests murs que configuren 
les dues façanes laterals, i un mur central que divideix simètricament la planta. 
 
Estructura horitzontal 
Com ja s’ha explicat la reforma dels anys setanta va comportar l’enderroc de les bigues metàl·liques 
de l’interior, i la seva substitució per biguetes auto portants de formigó armat. Existeix a l’interior 
una escala d’un sol tram col·locada en el sentit de les biguetes, que uneix la planta primera amb la 
planta segona. 
Caldrà comprovar mitjançant cales d’inspecció, quina lligada té amb els altres elements de l’edifici 
així com la volta i l’escala. 
 
Estructura auxiliar, 
Existia a l’exterior una estructura que sustentava l’escala semicircular d’accés a planta primera, 
formada per perfils metàl·lics i una petita llosana de formigó situada davant de les dues portes 
d’accés. Auesta es va enderrocar a la 1a fase de restitució del Xalet 
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Estat anterior a la 1a fase de restitució.                       Estat actual                 
 
 
Estructuralment es pot considerar l’estructura, un sistema independent que funciona al marge del 
tancament.  
 
 
Tancament 
 
L’actual edifici consta de dos tipus de paraments de tancament. Un per la façana - coberta, a les 
façanes principals, i l’altre per dos murs estructurals a les façanes laterals. 
 
 
Façanes laterals 
Murs de paredat d’uns quaranta centímetres de gruix, revestits per l‘exterior per un arrebossat de 
ciment amb un  acabat de pintura plàstica de color blanc; per l’interior estan acabats generalment 
per un enguixat i pintat, a excepció de les zones on existeixen les actuals dutxes i banys, on tenen 
acabat amb rajola ceràmica esmaltada.  
 
Tancaments practicables 
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A les façanes laterals hi ha únicament dues finestres a l façana Sud Oest, una de format vertical, i 
l’altre amb format horitzontal que estan conformades amb unes senzilles fusteries de fusta, i uns 
porticons molt degradats, que actualment no son practicables. 
 
Façanes principals 
Les actuals façanes principals consten de tres voltes de maó de pla, catenariques revestides. 
L’ intradós de les voltes està revestit per un arrebossat de ciment, i posterior enguixat, amb acabat 
pintat. 
L’extradós, està revestit igualment per un arrebossat de ciment, i amb un acabat de peces 
rectangulars de tela auto protegida amb sorra de pissarra, que volen simular els acabats de pissarra 
de les construccions d’altres bandes del Pirineu. 
 
Tancaments practicables 
Les finestres que constitueixen les façanes principals son de tipus mansarda, i estan constituïdes per 
una estructura de llistons de fusta revestida per un tauler igualment de fusta. La petita coberta esta 
construïda igualment per un encadellat de taulers de fusta, que està revestit per les mateixes peces 
rectangulars de tela auto protegida amb l’acabat de sorra de pissarra. La fusteria dels tancaments 
practicables és de fusta senzilla i està també molt degradada. Per l’exterior existeixen uns porticons 
que en molts casos no són tampoc practicables. 
 
Paviments 
 
L’exterior, al perímetre del edifici principal, existeix un enllosat de pedra tipus pissarra. El paviment 
de l’interior de l’edifici està construït de peces de terratzo de 30 x 30. 
 
 
Instal·lacions 
 
Electricitat 
 
Existeix un xarxa d’instal·lacions elèctrica que està connectada a una caseta on s’instal·lava el grup 
electrogen. 
 
Aigua 
 
Existeix una xarxa d’abastament d’aigua que abastia els serveis, i dutxes. 
 
 
 
Petites construccions annexes i auxiliars 
 

1. Caseta on s’instal·lava el grup electrògen 
2. Petita construcció auxiliar annexa a l’edifici principal, que servia per allotjar les diverses 

bombones de butà que abastien les dutxes interiors. 
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Relació de les principals patologies –estat actual 
 
- Degradació del revestiment d’acabat de les façanes principals 

 
- Afectació per humitats a la planta baixa 

 
- Degradació de les obertures mansardes 

 
- Degradació dels tancaments practicables 

 
- Instal·lacions obsoletes 

 
- Manca d’habitabilitat interior 

 
- Manca d’aïllament tèrmic 
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Objectiu de la proposta 
 
Els criteris que s’estan seguint a l’hora d’elaborar el projecte són els següents: 
 

1. Restitució del Xalet original dissenyat per Antoni Gaudí. 
 
El principal objectiu del projecte és de restituir l’edifici original, recuperant així l’interès històric–
artístic del monument, i possibilitant-ne la seva visita. 
 
 
2. Rehabilitació de l’interior per a possibilitar nous usos 2a Fase 
 
D’acord amb els criteris de restauració, cal dotar el, conjunt de les instal·lacions i les condicions 
necessàries per tal de poder-hi ubicar usos diversos en el seu interior. Aquests usos es decidiran 
posteriorment per l’organisme que gestioni el monument, en aquest cas l’Ajuntament de La 
Pobla de Lillet, i que hauran de ser compatibles amb la restitució de l’edifici original, que n’és el 
principal objectiu. 
 
 
3. Incloure en el disseny criteris de manteniment medi ambientals 
 
Donada la ubicació peculiar de l’edifici i tenint en compte l’interès paisatgístic del massís del 
Catllaràs, cal dotar dels serveis necessaris per tal de poder-hi desenvolupar els usos previstos.  
 
En aquest sentit s’estudiarà l’ús de fonts d’energia renovables i produïdes el l’entorn immediat, 
donat l’elevat cost de fer les escomeses. 
- Reduir el consum d’energia elèctrica, instal·lant il·luminació de baix consum. 
- Aprofitar els recursos naturals per calefactar. 

 
 
Descripció de la proposta 
 
En aquesta Segona fase per qüestions pressupostàries, i prèviament pactat amb l’excel·lentíssim 
Ajuntament de La Pobla de Lillet, s’ha acordat que es portarà a terme la restitució exterior de 
l’edifici original, afectant únicament a l’exterior de l’edifici 
 

a. Restitució de les façanes. 
 
Façana nord-oest 

- S’enderrocaran les mansardes de fusta existents, i es trauran els revestiments existents al 
cos principal.  

- Es restituiran les mansardes originals a partir de la reproducció d’envans similars als 
existents, a partir de dues o tres capes de maó de pla. Les mansardes, aniran aLiiades i 
portaran conductes airejadors. 

- Es restituiran les fusteries de fusta originals, però construïdes amb la tecnologia actual. 
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- La fusteria exterior serà de fusta d’iroko, donades les dures condicions climatològiques del 
indret. Un cop construïdes les mansardes es procedirà a la col·locació de l’aïllament que es 
col·locarà per l’exterior.  

- L’aïllament es farà a partir de planxes de poliestirè expandit, i anirà amb acabat amb capa de 
morter tipus (coteterm o wallterm o similar) seguint les indicacions del Document 
d’Idoneïtat Tècnica (DIT) corresponent.  

- Un cop aplicat el citat sistema d’aïllament exterior es procedirà a l’arrebossat exterior amb 
ciment Natural de la zona (Ciments collet o similar). L’acabat serà lliscat; el sòcol i la part 
superior anirà a més revestida amb còdols de riu. 
 
 
 
Façana sud-est 
 

- S’enderrocaran les mansardes de fusta existents, i es trauran els revestiments existents al 
cos principal.  

- Es restituiran les mansardes originals a partir de la reproducció d’envans similars als 
existents, a partir de dues o tres capes de maó de pla. Les mansardes, aniran aLiiades i 
portaran conductes airejadors. 

- Es restituiran les fusteries de fusta originals, però construïdes amb la tecnologia actual. 
- La fusteria exterior serà de fusta d’iroko, donades les dures condicions climatològiques del 

indret. Un cop construïdes les mansardes es procedirà a la col·locació de l’aïllament que es 
col·locarà per l’exterior.  

- L’aïllament es farà a partir de planxes de poliestirè expandit, i anirà amb acabat amb capa de 
morter tipus (coteterm o wallterm o similar) seguint les indicacions del Document 
d’Idoneïtat Tècnica (DIT) corresponent.  

- Un cop aplicat el citat sistema d’aïllament exterior es procedirà a l’arrebossat exterior amb 
ciment Natural de la zona (Ciments collet o similar). L’acabat serà lliscat; el sòcol i la part 
superior anirà a més revestida amb còdols de riu. 
 

 
Façana sud-oest i nord-est 
 
 

- S’enderrocaran les fusteries de fusta existents, i es trauran els revestiments existents al cos 
principal.  

- Es restituiran les obertures originals. 
- Es restituiran les fusteries de fusta originals, però construïdes amb la tecnologia actual. 
- La fusteria exterior serà de fusta d’iroko, donades les dures condicions climatològiques del 

indret. Un cop construïdes les mansardes es procedirà a la col·locació de l’aïllament que es 
col·locarà per l’exterior.  

- L’aïllament es farà a partir de planxes de poliestirè expandit, i anirà amb acabat amb capa de 
morter tipus (coteterm o wallterm o similar) i malla de pvc, seguint les indicacions del 
Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) corresponent.  
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- Un cop aplicat el citat sistema d’aïllament exterior es procedirà a l’arrebossat exterior amb 
ciment Natural de la zona (Ciments collet o similar). L’acabat serà lliscat; el sòcol i la part 
superior anirà a més revestida amb còdols de riu. 
 
 

b. Restitució de volums  
 
Objecte de la primera fase (ja executada) 
Davant de la pota principal es restituirà l’escala original, i s’adequarà el seu interior per tal 
d’ubicar els nous serveis. S’adequarà petits espais per tal d’emmagatzemar llenya. 
 
En aquesta segona fase s’efectuarà el paviment i el revestiment i cacabats. 
L’escala original anirà igualment revestida amb malla i morter coteteterm o wallterm o sim., 
i acabada amb arrebossat de ciment natural. L’aspecte final serà el de l’escala original, 
malgrat estarà construïda amb materials i tècniques actuals. Així doncs, anirà proveïda de 
desaigues, i estarà impermeabilitzada. L’acabat del paviment i graonat, serà de pedra de 
Sant Vicenç. 
 
 
 

c. Adequació de l’exterior 
 
És tractarà la rasant exterior, per tal de retornar l’exterior al seu estat original. Hi ha llocs on 
la operació resulta inviable, donat que l’enderroc del mur de contenció, afectaria el pas d’un 
camí existent, i que probablement, aquest mur es va construir per tal de consolidar el 
terreny que afectava a l’edifici. En aquests casos es tractarà mitjançant el moviment de 
terres per tal de minimitzar l’impacte visual des de els laterals de l’edifici. 
 

- S’enderrocarà e paviment existent a l’exterior i es construirà un pas perimetral pavimentat, 
a l’exterior,  per tal de minimitzar l’entrada d’humitat a les façanes. 
 

d. Col·locació de parallamps i lluminàries exteriors 
 
S’instal·larà un parallamps per tal de protegir l’edifici. S’instal·laran dues columnes 
equipades amb cèl·lules fotoelèctriques que permetran una il·luminació de senyalització de 
l’edifici. Aquestes columnes seran autosuficients, i no precisen de cap mena d’instal·lació. 
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Descripció telegràfica de la memòria 
 
Actuacions per punts 
 
1. Façanes 

a. Enderroc de mansardes de fusta existents, i construcció de noves mansardes. 
b. Restitució de fusteries originals amb fusta d’iroko. 
c. Col·locació d’aïllament tèrmic exterior 
d. Restitució de revestiment original amb ciment natural i còdols de riu. 

 
2. Restitució de volums 

a. Revestiments i acabats de l’escala original. 
b. Adequar l’interior de l’escala per la ubicació de nous serveis. 
 

3. Adequació de l’exterior 
S’adequarà l’exterior, retornant al màxim la topografia original, però conservant el mur de 
contenció. 

  
4. Col·locació de parallamps i lluminàries exteriors 

Com a mesura de seguretat s’instal·larà un parallamps i es dotarà el conjunt de dues lluminàries 
autosuficients. 

 
 
 
 
Superfície d’actuació 
 
Superfícies construïdes 
 
Proposta 
 
Planta baixa  141,96 m2 
Planta primera  112,26 m2 
Planta segona    72,72 m2 
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Programa de treball 
 

1. Enderroc i repicat revestiments 
2. Construcció de l’interior del volum de l’escala 
3. Construcció de les mansardes 
4. Aïllament i revestiments 
5. Adequació dels serveis dins del volum de l’escala 
6. Instal·lació parallamps i lluminàries exteriors 
7. Adequació de l’entorn. 

 
 
Termini d’execució 
 
El termini d’execució total estimat és de 7 mesos, tenint en compte que les obres es puguin iniciar a 
la primavera, i preveient una aturada per motius climàtics de 4 mesos. D’acord amb les indicacions 
de l’Ajuntament és dificultós poder, treballar en aquesta zona de desembre a març, tenint en 
compte la dificultat de l’accés existent. Cal tenir en compte la possibilitat de nevades, i la 
impossibilitat de fer arribar la maquinaria llevaneus. 
 
 
Import del pressupost  
 
L’import del pressupost d’execució material es de 377.702,02 € 
Tres-cents setanta-set mil set-cents dos euros amb dos cèntims d’euro 
 
 
 
Revisió de preus i classificació del contractista 
 
La classificació del contractista es fa d’acord amb la nova llei de contractes de l’estat, on d’acord 
amb el pressupost el grup d’empreses és el C. 
 
Donada la importància del monument, malgrat no estigui actualment protegit, donada la naturalesa 
de les obres on s’hauran de fer prospeccions sobre l’edifici actual, i per tal d’aprofundir en el 
coneixement de l’edifici, es considera que la classificació de l’empresa ha d’ésser qualificada de K7, 
especialitat en restauració de patrimoni. 
 

Nivell c 

Grup k7 

Categoria c 
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Memòria constructiva 
 
Sistema de demolició - desmuntatge 
 
Donada la singularitat de l‘edifici, així com la seva particular situació en mig de la serra del Catllaràs,  
no es preveu en cap fase d’obra altre sistema de demolició o desmuntatge que no sigui bàsicament 
manual. 
 

1. L’excavació del terreny circumdant als fonaments es farà manualment, per tal de poder 
constatar la seva naturalesa i la seva capacitat portant. Es podrà utilitzar el martell 
pneumàtic per tal de desmuntar el paviment exterior de enllosat de pedra, i el fonament 
dels perfils metàl·lics que sustenten la escala exterior. 

 
2. El repicat dels revestiments de façana es farà manualment fins arribar a la primera volta de 

maó de pla, i deixarà al descobert totes les obertures que s’han anat obrint i tapant al llarg 
de la vida de l’edifici,  aquesta operació permetrà aprofundir en l’estudi de la datació de les 
reformes de l’edifici. 

 
3. Les finestres mansardes es desmuntaran manualment, així com totes les fusteries de 

l’edifici. 
 

4. El repicat dels revestiments interiors també es farà manualment, així com el desmuntatge 
dels tancaments interiors, i el tancaments interiors practicables. 

 
Moviment de terres. 
 
En el cas de moviment de terres en el cas de l’aportació de la terra es podrà fer amb camions de 
petit tonatge. 
 
Fonamentació. 
 
Edifici principal 
No es preveu el canvi de la fonamentació existent en la zona de l’edifici principal. Malgrat això i 
donat que es preveu fer un paviment perimetral, s’aprofitarà per fer una rasa perimetral per tal de 
comprovar l’estat i l’estructura del fonament existent. 
El projecte preveu la construcció d’una lligada perimetral, que tindrà bàsicament una missió de 
faixa, donat que si es corrobora la hipòtesis inicial, els fonaments són de mamposteria, i podrien no 
estar degudament cohesionada, sobretot en la part on dona al tal·lus. 
 
Escala 
Caldrà efectuar cales a la zona de l’entrada, per tal de trobar els fonaments inicials de l’escala 
circular. Aquestes cales s’efectuaran manualment i es tindrà cura de documentar tot allò que es 
pugui trobar. Val a dir que estem buscant uns fonaments d’un edifici del SXX, que no ens trobem en 
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una zona d’expectativa arqueològica  i que per tant, en cap cas, en un principi, no és necessària la 
intervenció d’un Arqueòleg. 
Si no es troben els fonaments originals, (hipòtesi més probable, i és la prevista al projecte) es 
construirà una llosa armada de formigó de 40 centímetres que servirà de fonament i aïllament a 
l’estructura de parets de càrrega de l’escala. 
 
Solució estructural adoptada. 
 
Edifici principal 
Es conservarà íntegrament l’estructura actual dels murs de càrrega actuals. 
No es preveu el desmuntatge de l’estructura horitzontal actual. 
Les raons per la qual es considera que es pot conservar son les següents: 

- Malgrat l’estructura horitzontal original, devia haver estat a partir de perfils metàl·lics  i 
revoltons a partir de voltes de maó de pla, no es justifica la seva substitució per raons 
únicament formals. 

- L’estructura actual de forjats de bigues de formigó no presenta patologies de deformació, ni 
de fatiga que facin pensar en que no compliran amb la seva normal funció.  

- Cal dir que cal emprar els recursos amb la direcció adequada, en l’actual fase inicial, no es 
considera primordial, de canviar tots els forjats existents, en fases posteriors es podrà 
considerar si cal retornar a la imatge original dels sostres de la planta primera i baixa. 

 
Escala 
L’escala es reconstruirà mitjançant murs de fàbrica ceràmica i lloses de formigó armat. (ja executat 
a la fase 1) 
D’acord amb historiadors el Xalet, existeix la hipòtesis que les lloses de l’escala estaven construïdes 
d’acord amb una tècnica d’armat que el mestre Gaudí ja va emprar en d’altres ocasions, i que 
actualment s’està emprant amb la construcció de la Sagrada Família. * 
 
 
Sistema constructiu general 
 
Els tancaments interiors i exteriors es faran a base d’envans ceràmics i la fusteria serà de fusta. 
 
 
Sistema de coberta i façanes 
 
L’objectiu de la proposta es basa en dues qüestions, d’una banda aconseguir la imatge original, però 
de l’altre cal que es compleixin els requeriments de durabilitat, d’aïllament tèrmic, i estructurals. És 
evident que els materials emprats en la construcció de l’edifici que donem per l’original, no 
satisfeien en cap cas la condició de durabilitat i d’aïllament, que en el moment de la seva 
reconstrucció és lògic que es requereixi. 
Per aquest motiu la solució constructiva tampoc pot ser la solució original, malgrat hagi, al meu 
parer de tenir la mateixa imatge. 
 



R 
RAMON. 
CALONGE, 

ARQUITECTE 

Mare de Déu del Pilar 15, Pral. 2a   08003 BARCELONA    |     +34 933 199 862    |    rcalonge@coac.net    
 

27 
 

Per una qüestió d’us de facilitat de muntatge, i de funcionament tèrmic de l’edifici, s’ha optat per 
col·locar l’aïllament tèrmic per l’exterior. Aquesta solució disminueix el risc d’aparicions de 
condensacions en l’interior del tancament, i permet minimitzar els punts on poden sorgir ponts 
tèrmics.  
Donat que l’acabat de l’edifici es preveu d’arrebossat i lliscat, calia d’una banda un aïllament d’alta 
densitat i per tant rígid, i de l’altra que garantís la bona adherència de la capa d’acabat. 
 
Malgrat existeixen diverses cases que garanteixen aquesta adherència no és fàcil trobar un material 
que satisfaci els requeriments de façana com de coberta.  
 
L’aïllament de l’edifici es preveu doncs a base de planxes conformades de poliestirol amb un 
recobriment de capes d’encenalls de fusta aglomerada amb ciment. Les dimensions de les planxes 
són de 1,00 o 2,00 m x 0,60 m, i aniran col·locades longitudinalment  seguint la corba de la paràbola 
de la façana - coberta. Aquestes planxes aniran col·locades amb morter, i clavades mecànicament 
amb 3 fixacions al parament. 
 
Posteriorment a l’aïllament, es farà la capa d’arrebossat de ciment armat amb fibres, i que a la 
vegada anirà armada amb un mallat de pvc. Es prendrà cura de marcar uns junts en el parament 
que permetrà una certa contracció de l’arrebossat.  
 
La construcció de les mansardes es farà a partir de tauler ceràmic construït a partir de dues capes 
de maó de pla, i revestit exteriorment per l’aïllament descrit anteriorment, i posterior arrebossat de 
ciment per la cara exterior. 
 
 
Revestiments 
 
El projecte preveu el repicat del revestiment de la volta existent en la planta segona, en el cas que 
no es malmeti la volta de maó, es valorarà la possibilitat de deixar vista aquesta volta. 
En el cas de la planta baixa i la planta primera, el projecte preveu la reparació de l’arrebossat, 
enguixat i pintat existent. 
 
 
Paviments 
 
Els paviments exteriors seran de formigó vist 
 
 
Fusteria exterior 
 
La fusteria exterior serà de fusta natural d’iroko, envernissada amb vernís natural. Serà de vidre 
doble amb càmera d’aire i de qualitat A3. Tindrà llistonets reproduint la fusteria original. Per la cara 
interior estarà dotada de porticons. 
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Serralleria i vidres 
 
Com ja s’ha dit en l’apartat de la fusteria els vidres seran amb cambra d’aire i portaran barreta. 
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Annexes de càlcul de la memòria 
 
Fonamentació 
Càlcul estructural  
Accions i justificació del compliment (A1) 
Parets i llosa 
 
Càlcul elèctric i lumínic 
En l’actual fase, no es realitza la instal·lació elèctrica. 
 
Càlcul tèrmic 
S’adjunta fitxes justificatives del càlcul. (A2) 
 
Càlcul acústic 
Degut a la localització aïllada de l’edifici, no es considera necessària l’aplicació d’aquesta exigència 
bàsica.  
Donat que totes les unitats d’ús són iguals, no és d’aplicació; per tant en les separacions 
horitzontals definides a l’apartat 3.1.2.3.5, com les separacions verticals definides a l’apartat 
3.1.2.3.5, no es defineix cap requeriment. 
 
Càlcul calefacció 
En aquesta fase no es contempla la instal·lació de sistemes de calefacció. 
 
Compliment de la normativa 
 
Control de qualitat  
S’adjunta justificació del decret (A3) 
Els materials que requereixen de control de qualitat seran: 

1. Aïllaments 
2. Fusteries 

 
 
Accessibilitat 
D’acord amb l’Art.19.9 del Decret 135/ 95 sobre la promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, no es d’aplicació el compliment del citat Decret. Malgrat això, en la 
mesura del possible s’intentarà d’adaptar tots els elements constructius i sensorials que es canviïn 
per tal d’adaptar-los a les especificacions dels citat Decret. 
 
Residus 
S’acompanya fitxa de compliment (A4) 
 
Enllumenat per al medi nocturn 
D‘acord amb el Decret la Zonificació que correspon a l’emplaçament de l’edifici es correspon a la 
zona E1, Espais d’interès Natural, i per tant només s’admet una Brillantor mínima, (Art. 5.a). 
En aquest sentit la il·luminació de localització prevista a l’exterior, compleix el requeriment. 



R 
RAMON. 
CALONGE, 

ARQUITECTE 

Mare de Déu del Pilar 15, Pral. 2a   08003 BARCELONA    |     +34 933 199 862    |    rcalonge@coac.net    
 

30 
 

 
 
Criteris mediambiental d’eco eficiència als edificis. Decret 21/2006 
Com que no es tracta d’una reconversió no és d’aplicació. 
 
Seguretat i salut 
S’acompanya del corresponent Estudi de Seguretat i Salut. (A5) 
 
 
Codi Tècnic 
 
La present obra no es tracta d’una adequació funcional de l’edifici, donat que no es té coneixement 
de quins seran els usos que s’hi desenvoluparan. La present actuació té per objectiu principal la 
restitució de la imatge original de l’edifici que va concebre Antoni Gaudí, i així fer-lo servir de reclam 
turístic, i tenint en compte de poder-lo destinar a diferents usos específics, que es definiran en el 
temps. 
 

El CTE s’aplicarà a les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es realitzin a 

edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la 

intervenció i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. La 

possible incompatibilitat d’aplicació haurà de justificar-se al projecte i, en el seu cas,compensar-se 

amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. CTE-art.2.3 (Part I) 

Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o en raó del seu 

particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de tals exigències pogués alterar de 

manera inacceptable el seu caràcter o aspecte. Secció HE1- art.1.1.2 b) Secció HE3-art.1.1.2 a) Han 

de cunmplir HE1 i HE3 (justificar-ne el no compliment) 

 
 
Plec de condicions especials 

Aïllament i revestiment de façanes. 
Es seguirà el que marca el DIT en aquest sentit (A6) 

 
Fitxa de compliment de seguretat de protecció del llamp (A9) 

 
 
 
Ramon Calonge La Pobla de Lillet  
Arquitecte Juny 2018 

 
 

usuario
Imagen colocada
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Pre-diagnòstic sobre el Xalet de Catllaràs 

Estudi UPC 
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PREDIAGNÒSTIC SOBRE EL XALET DE CATLLARÀS 
(LA POBLA DE LILLET, BERGUEDÀ)  

 
 

UNITAT D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA DE LA SECCIÓ TÈCNIC A 
D’INVESTIGACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIFUSIÓ 

SPAL 
Desembre de 2003 

 
 

1- ANTECEDENTS 
 

El present estudi ha estat realitzat per indicació d’Antoni González, cap del nostre Servei, el 
qual va rebre’n l’encàrrec el 22 de setembre de 2003 de Carles Anglada, coordinador de l’Àrea 
d’Infraestructura, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, que responia a una 
petició formulada per l’alcalde de la Pobla de Lillet. 
 
 Amb motiu d’aquesta sol·licitud, es va programar una visita a l’edifici, que va ser efectuada el 
dia 23 d’octubre proppassat pel coordinador de l’Àrea, el cap del Servei, Raquel Lacuesta, cap 
de la Secció Tècnica d’Investigació Documentació i Difusió, Josep Rovira, cap de la Secció 
Tècnica de Projectes Obres i Manteniment i David Galí i José Luis Sanz Botey, historiador i 
arquitecte respectivament de les dues seccions de l’SPAL, acompanyats per Aurora Prat i Carme 
Rossell, regidores de Cultura i Informació, i d’Ensenyament, Sanitat, Serveis Socials, Gent Gran, 
Joventut esports i festes de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2- DADES BÀSIQUES 
 
Denominació: 
Xalet de Catllaràs 
Municipi: 
La Pobla de Lillet (Berguedà, Barcelona) 
Localització: 
L’edifici es troba a l’estribació septentrional de la serra de Catllaràs i s’hi pot accedir per dos 
camins, o bé per una pista forestal que arrenca de la població o bé per una altra que s’inicia a 
l’ermita de Falgars, on enllaça amb el camí asfaltat que porta a aquesta ermita des del punt 
quilomètric 8 de la B-402 (carretera de Guardiola de Berguedà a la Pobla de Lillet, que segueix 
cap a Castellar de N’Hug). 
Època: 
Construcció: 1905 aproximadament; reformes posteriors: 1906, 1907 o 1908, 1940-1942 i 1971-
1972. 
Ús original: 
Refugi per als tècnics de l’empresa Asland que van realitzar els treballs preparatoris per 
explotar les mines de lignit de Catllaràs. 
Ús actual: 
Casa de colònies amb capacitat per a quaranta-vuit places (llogat al Servei de Colònies de 
Vacances de la Fundació Pere Tarrés). 
Propietat: 
Els terrenys que formen el terme municipal de la Pobla de Lillet, inclosa la part de la serra de 
Catllaràs on se situa el xalet, són comunals des del 13 d'abril de 1297, per la carta de població 
amb franquícies concedida per Ramon d'Urtx, senyor de Mataplana, als habitants de la vila. 
L’ajuntament en té títol de domini per una certificació expedida a Barcelona el 2 de gener de 
1958 per Josep Maria Deixeus Roca, enginyer en cap del Districte Forestal de Barcelona; la 

finca va ser inscrita al Registre de la Propietat de Berga el 30 de gener de 1960.1 
Qualificació urbanística: 
L’edifici es troba en sòl rústic segons les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament 
de la Pobla de Lillet, aprovades definitivament en 29 de juny de 1988. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 RPB, finca 1.239, tom 405, llibre 24, p. 160v i AMPL, Relación de bienes, derechos y capitales de esta Corporación en 31 de 
diciembre de 1973 referidos al Inventario General que obra en esta Secretaría de mi cargo. 
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3- DADES GEOGRÀFIQUES, GEOLÒGIQUES, AMBIENTALS I SÍ SMIQUES 
 
La vila de la Pobla de Lillet està situada al nord-est de l’Alt Berguedà, a 863 metres d’altitud i 
prop del límit amb la comarca del Ripollès. Ell seu terme municipal té una extensió de 51,32 
km2 i afronta amb els de Castellar de N’Hug al nord, Sant Jaume de Frontanyà a l’est, Castell de 
l’Areny al sud i Guardiola de Berguedà a l’oest. La població es troba a la confluència del riu 
Llobregat i dels seus afluents l’Arija i el torrent del Regatell. El primer, que neix a Castellar de 
N’Hug, recorre de nord a sud el territori i n’és l’eix principal. 
 
El municipi està situat a les valls de Lillet i de l’Arija, voltades d’un terreny força accidentat 
format per grans relleus de plegaments paleozoics, on destaquen la serra de Catllaràs a migdia 
(El Pedró, 1.765 m) i la del Montgrony (La Creueta, 2.068 m) a tramuntana. 
 
 Gran part del territori és poblat per boscos de pi roig, però també hi ha zones de pastura per a 
la ramaderia ovina i bovina i conreus de secà. La zona gaudeix d’un clima submediterrani 
caracteritzat per força precipitacions de caràcter irregular. 
 
El topònim Lillet està documentat l’any 833 (data de consagració de l’església de Santa Maria 
del castell de Lillet), però la vila de la Pobla de Lillet no va consolidar-se fins al segle XIII, gràcies 
a la carta de llibertat de 1297. Entre els segles XIV i XVI es van produir algunes crisis 
demogràfiques ocasionades per factors diversos (pesta negre de 1348, Guerra Civil Catalana de 
1462-1472 i Guerra dels Segadors de 1640-1652) que van provocar un estancament de la 
població, la qual no va recuperar-se fins al set-cents, gràcies al desenvolupament de la indústria 
tèxtil llanera. A inicis del segle XX hi va haver una nova arrencada demogràfica i econòmica 
gràcies, un altre cop, a la indústria tèxtil, aquest cop cotonera (la fàbrica Artigas), i a la 
instal·lació de la fàbrica de ciment Asland en el veí terme municipal de Castellar de N’Hug. 
 
Actualment, l'activitat industrial de la Pobla no és gaire important i es composa de dues o tres 
fàbriques tèxtils, una de paper, una de material ortopèdic i una de penjadors. El poble esta 

format per quatre barris, la Pobla, les Coromines, la Vila i el Firal.2 
 
 El xalet se situa a peu de la pista forestal que condueix cap al Mirador del Roc de la Lluna des 
de la Pobla de Lillet, a pocs quilòmetres de l’ermita de Falgars, en una zona boscosa de pi negre 
molt atapeïda , en una petita clariana del bosc. 
 
No hi ha constància de grans terratrèmols a la zona que ocupa el xalet de Catllaràs des que va 
ser construït, però sí d’alguns de magnitud relativament petita. El 8 de gener de 1985 es va 
produir un tremolor a Castellar de N’Hug i també s’han enregistrat alguns moviments a la Pobla 
de Lillet en diverses ocasions, el 18 de setembre de 1989, el 26 de setembre de 1991 i el 21 de 

gener i 24 d’abril de l’any 1997.3 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Gran Geografia Comarcal de Catalunya: el Bages, el Berguedà i el Solsonès,1981: 338 i 342. 

3 Butlletí, 1990, 1992 i 1997. 

 
 
 

 
4- DESCRIPCIÓ 

 
L’edifici es troba a les estribacions septentrionals de la serra de Catllaràs, sota el mirador del 
Roc de la Lluna, en una zona abrupta i en pendent. 
 
 Està orientat a sud-est i presenta base rectangular (8,5x17 m aproximadament) i tres plantes 
(planta baixa, pis i golfes, d'uns 10 m d’alçada en total), formades per una estructura amb 
forma d’arc catenari, que funciona a manera d’edifici-coberta. 
 
L’entrada principal presenta un paviment a base d'un enllosat de pedra, igual que la part 
posterior de l’edifici. A l’interior de la planta baixa i del pis hi ha tres murs de càrrega 
transversals i equidistants que arriostren els murs de façana i alhora suporten els forjats dels 
trespols (a les golfes només hi ha el central) i té dues xemeneies, una al centre del carener i 
l’altra a l’extrem meridional, al cim de la façana lateral sud-oest. 
 
La façana principal disposa de dues portes d’una sola fulla a la part central, amb dues finestres 
de dues fulles amb obertura a l’anglesa a banda i banda, tant a la planta baixa com al pis; en 
canvi, a les golfes apareixen sis finestres, sense cap porta exterior. Totes les obertures tenen un 
guardapols prominent i brancals que sobresurten del pla de façana. Finestres i portes es 
presenten amb forma de mansarda (per salvar la curvatura de la volta) i estan realitzades amb 
fusta. 
 
Les finestres disposen de reixes interiors desmuntables, i les portes de reixes exteriors de 
ballesta. També s’hi aprecia una escala metàl·lica, amb graons de ciment que s’alça des del pla 
de l’edifici fins al pis, on es forma un replà, a manera de balcó, que arriba a les dues portes 
d’accés a l’interior; escala i balcó estan protegits per una barana de ferro. La façana posterior té 
quatre finestres a la planta baixa i al pis, sis a les golfes, i no existeix cap porta ni escala exterior. 
Ambdues façanes estan revestides de tela auto protegida, impermeable i aïllant, que imita 
peces rectangulars de pissarra i que no arriba a nivell del sòl, sinó fins a un sòcol arrebossat 
amb ciment i pintat de blanc, d’un mig metre d’alçada. 
 
La façana lateral sud-oest no presenta cap obertura i, com la nord-est, està arrebossada amb 
ciment i pintada de blanc; en la part inferior de la primera, tocant al terra, encara s’observen 
restes dels còdols que la revestien antigament. Disposa d’un conducte d’una xemeneia a la part 
central, adossat a la paret, que la recorre en tota la seva alçada.  
També hi ha un petit cobert tancat amb reixa a tocar de la paret i del conducte, que allotja 
bombones de gas butà. 
 
 La façana lateral nord-est conté dues obertures, una d’esquema rectangular horitzontal a la 
planta baixa i una altra d’esquema rectangular vertical a les golfes, que no sobresurten del pla 
del mur .  
 
La planta baixa no es comunica amb el pis, ja que hi ha una escala exterior per pujar-hi; en 
canvi, s’accedeix a les golfes des del pis per una escala interior de fusta. 
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Tot l’interior està pavimentat amb terratzo i presenta els paraments i els sostres enguixats (els 
de la planta baixa i els del pis són plans, mentre que el de les golfes segueix la curvatura d’un 
arc parabòlic). Entrant a la planta hi ha un distribuïdor que comunica un menjador cap a l’est (a 
mà dreta), una cuina i cambres cap al nord (enfront) i un lavabo cap a l’oest (a mà esquerra). 
 
 El menjador és una sala rectangular que té una finestra de doble fulla oberta a la façana lateral, 
una altra a la façana principal i una darrera a la façana posterior, mentre que les altres 
dependències compten amb una finestra cadascuna.  
 
A l’angle sud de la cambra situada a la cantonada formada per la façana posterior i la lateral 
sud-oest hi ha una llar de foc. Aquesta té un frontal format per tres peces de pedra calcària i la 
campana revestida de còdols afermats amb ciment i el seu conducte sobresurt per la façana 
lateral sud-oest; a la cuina hi ha una campana extractora de fums que comunica amb la 
xemeneia del centre del carener de l’edifici. 
 
El primer pis està destinat a dormitoris. La seva planta és rectangular, més petita que la de la 
planta baixa, perquè segueix la curvatura de les façanes i té un petit distribuïdor on es troba 
l’escala interior d’accés a les golfes, amb dues portes d’entrada als dormitoris, una a cada 
banda del pis; a més, disposa d’un quartet amb tres lavabos. 
 
 Les golfes també serveixen de dormitori, tenen planta rectangular i sostre format per l’arc 
catenari que tanca l’edifici. L'espai es divideix en dues habitacions mitjançant el mur de càrrega 
central, on l’escala interior arriba a la de ponent. 
 
 

5. CRONOLOGIA 
 

15 de juliol de 1901- Constitució de l’empresa Compañía de Asfaltos y Portland (Asland), 
presidida per Eusebi Güell i Bacigalupi, a Barcelona. 
 
1902- Asland aconsegueix els drets d’explotació de les mines de Catllaràs, que, des de 1900, 
eren d’Antoni Planas i Olivé i sol·licita poder explotar-les a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, 
que remet la companyia a l’enginyer del districte forestal per què ho autoritzi, ja que el 
consistori no hi té competència. 
 
25 de maig de 1905- El consistori dóna d’alta en la tributació de riquesa rústica i urbana a 
l’Asland i el 20 de juliol següent, la companyia, demana llicència para emprender los trabajos de 

exploración que se harán dentro los linderos de las pertenencias mineras y en terrenos 

concedidos. Aleshores l’edifici que havia de servir de refugi per als tècnics encarregats 
d’aquests treballs a les mines segurament ja estava construït. 
 
26 de juliol de 1906- L’ajuntament informa favorablement sobre la sol·licitud enviada per 
l’Asland a la Jefatura de Montes acerca de las pretensiones de dicha Compª que son para 

instalar en el monte comunal de esta villa escombrera, bocaminas, un cable aéreo y demás para 

la explotación de las minas en el citado terreno, atendiendo que estos trabajos pueden dar 

ocupación á muchos jornaleros de esta población lo cual redunda en nuestro beneficio. En la 
memòria de la Companyia Asland de 1906 s’esmenta que en aquest any s’han fet una sèrie 
d’obres a les mines de carbó, entre les quals es compta la construcción de un edificio albergue 

de mineros, cubriendo un solar de 46x9 metros [en realitat, 16x9, ja que el quatre de 46 està 
corregit amb un 1 al damunt], constando de tres pisos capaz de albergar 150 obreros (es 
tractava d’un edifici situat a uns quants metres de distància del xalet). Durant aquest any, el 
refugi hauria estat adaptat com a xalet, per tal que els tècnics de les mines poguessin habitar-lo 
assíduament. 
 
24 de maig de 1907- Un reial decret autoritza la companyia para ocupar los terrenos solicitados 

en el monte comunal de esta villa denominado Catllarás y Vallfogona. 

 

1932- L’empresa Asland, que havia abandonat les mines algun any abans, dóna el xalet a 
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet i el consistori el cedeix als forestals. 
 
1946- L’arquitecte Assís Viladevall i Marfà publica un article a la revista Cortijos y Rascacielos, 
on explica que Domènec Sugrañes li havia dit que el mateix Gaudí va confirmar l’autoria del 
projecte del xalet. 
 

Entre 1971 i 1972- A causa del mal estat de conservació del xalet, l’enginyer forestal de la zona, 
Francesc Robert Graupera, i el constructor de Bagà Josep Casals, cap forestal, hi realitzen obres 
al xalet per encàrrec d’ICONA. Entre altres intervencions, se substitueix l'antiga escala per una 
de nova i s'instal·la un nou revestiment als paraments exteriors. 
 
 
6. DADES HISTÒRIQUES 
 
L’industrial barceloní Eusebi Güell i Bacigalupi (Barcelona, 1846-1918) tenia interessos en un 
ampli ventall de sectors econòmics catalans i espanyols (tèxtil, bancari, vinícola, agrícola, 
ferroviari, miner o tabaquer). Per bé que des de les últimes dècades del segle XIX explotava 
pedreres al massís de Garraf, va ser a partir de 1901 quan va introduir-se definitivament en el 
ram dels materials de construcció. 
 
 El 15 de juliol d’aquell any va encapçalar la constitució de l’empresa Compañía de Asfaltos y 
Portland (Asland) a Barcelona, la quarta empresa nacional dedicada a la fabricació de ciment.4 

La companyia va decidir establir la seva fàbrica al terme municipal de Castellar de N’Hug, en un 
terreny abrupte i allunyat dels punts de venda i  distribució, però que oferia els avantatges de la 
facilitat de provisió de material de molt bona qualitat (els jaciments calcaris del Clot del Moro), 
de combustible (els jaciments miners de Fígols i de Catllaràs) i d’energia hidràulica (el salt de la 
Farga Vella del riu Llobregat, al terme municipal de Castellar de N’Hug).5 
 
L’any 1902 va adjudicar-se la construcció de la fàbrica del Clot del Moro a l’empresa 
Construcciones y Pavimentos S.A., encapçalada per Isidoro Pedraza de la Pasqua (aconsellat per 
Rafael Guastavino des de Nova York), Lluís Homs (director tècnic) i Eduard Ferrés (director 
artístic). L’edifici va inaugurar-se el 25 de juliol de 1904, durant la diada de sant Jaume,6 i 
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comptava amb la maquinària més moderna de l’època, importada des dels Estats Units 
d’Amèrica.7 
 
Segons Joan Bassegoda, Ramon Espel i Roger Orriols, autors del llibre Gaudí a la Vall de Lillet 

editat l’any 2002, durant la construcció de la fàbrica ja es va començar a extreure carbó de les 
mines de Catllaràs, destinat a proveir els seus forns quan funcionés. 
 
 Atesa la llunyania d’aquests jaciments respecte el Clot del Moro, l’empresa va creure oportú 
bastir un xalet-refugi per als tècnics de l’explotació minera. Güell va encarregar-ne el projecte a 
l'arquitecte Antoni Gaudí, que en aquella època estava dirigint els treballs d’urbanització del 
Park Güell de Barcelona, i se’n va començar la construcció el 1902 (aleshores es va produir la 
primera visita de Gaudí a la Pobla de Lillet per supervisar les obres del xalet).8  
 

Malgrat tot, l’arribada de l’hivern va ocasionar la paralització de les obres, que segurament van 
ser represes i acabades l’any següent, per bé que l’edifici ja seria objecte d’una reforma al cap 
de pocs anys de la seva construcció, l'any 1907.9 
 
Atès que abans d'editar-se aquest llibre Joan Bassegoda donava per bo l’any 1905 com a data 
de construcció de l’edifici i també de la visita de Gaudí a la Pobla de Lillet,10 (en aquesta 
publicació no hi ha cap cita documental ni explicació d’on provenen les afirmacions que s’hi 
fan), vam considerar que calia endegar una aproximació documental per tal d’intentar esclarir 
la qüestió. 
 
La mina de carbó anomenada Dolores, situada en els terrenys comunals de la Pobla de Lillet a la 
serra de Catllaràs, va ser registrada per Antoni Planas Oliver l’any 1900.11 
 
 Dos anys més tard, el 10 de maig de 1902, Lluís Ferrer Vidal, gerent d'Asland, exposava al 
consistori que posee en los montes comunales de Catllarás varias minas de lignito, cuyo 

aprovechamiento ésta adquirió del vecino de esa poblacion D. Antonio Planas y Oliver.= 12 Que 

le interesa à dicha Compañía explotar estas minas y en particular las conocidas por “Dolores” y 

“Nueva Antonia” y para ello le precisa el correspondiente permiso de esa Alcaldia que tiene 

facultades suficientes para disponer acerca del aprovechamiento de todos los montes 

comunales ó emprius, como así se ha realizado hasta la fecha por los vecinos de ese pueblo. Per 
tot això demanava se sirva concederle à los efectos de la indicada explotacion minera los 

terrenos de los montes de Catllarás que sean necesarios para la misma, ó sea lo que se necesita 

para la apertura de galerías, construcción de almacenes y deposito de escombros; cuyos 

terrenos pueden fijarsse en una Hectarea para la mina Dolores y dos Hectareas para la Nueva 

Antonia, y conceda así mismo los arboles del indicado monte que sean precisos para dicha 

explotacion. Els regidors van considerar que l’ajuntament no tenia competència per atorgar el 
permís i que Ferrer s’havia de dirigir a l’enginyer del districte forestal per tal que ho 
autoritzés.13 
 

El 26 de juliol de 1906, l’ajuntament va tractar la qüestió de la sol·licitud enviada per l’Asland a 
la Jefatura de Montes acerca de las pretensiones de dicha Compª que son para instalar en el 

monte comunal de esta villa escombrera, bocaminas, un cable aéreo y demás para la 

explotación de las minas en el citado terreno, atendiendo que estos trabajos pueden dar 

ocupación á muchos jornaleros de esta población lo cual redunda en nuestro beneficio, se 

acordó informar favorablemente a la notada solicitud.14  
 

Tres mesos més tard, el 22 de novembre següent, el consistori donava permís a l’Asland per 
poder instal·lar un cable aeri per tranportar el carbó de les mines de Catllaràs 15 i un reial decret 
de 24 de maig de 1907 autoritzava la companyia para ocupar los terrenos solicitados en el 

monte comunal de esta villa denominado Catllarás y Vallfogona;16 el 16 de maig de 1914, 
Asland pagava 2.467,65 pessetes a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet per ocupació de terrenys 
en la serra de Catllaràs i, el 31 de març de 1919, 1.684,80 pessetes.17 
______________________________________________________________ 
4 Als últims anys del segle XIX s’havia creat la Sociedad Anónima de Tudela-Veguín, que va instal�lar la primera fàbrica de pòrtland a 
Espanya prop d’Oviedo, després vindrien la fàbrica de Quinto, a la província de Zaragoza, i la de la Sociedad Hijos de J.M. Rezola y 
Cª, prop de San Sebastián, inaugurada el 6 de setembre de 1901 [Asland, 1954: 49 i 50]. 
5 Asland, 1954: 49-67. 
6 Bassegoda, 2002: 15. 
7 Asland, 1954: 50 i 68-70. 
8 Els autors expliquen que durant aquella estada l’industrial Joan Artigas Alart, que tenia una fàbrica de teixits a la Pobla de Lillet, en 
va concertar una altra amb l’arquitecte, en la qual el va aconsellar en l’arranjament de l’espai que hi havia darrere la seva 
construcció fabril, on s’hi farien els jardins Artigas. El dia 20 de febrer de 1902, l’Ajuntament de la Pobla de Lillet donava 
permís a Artigas per ocupar una petita part de la corba del camí veïnal que es dirigia a Castellar de N’Hug amb la finalitat de tancar el 
terreny annex a la seva fàbrica [AMPL, Actes municipals de l’any 1902, 20 de febrer], fet que creiem que no es pot relacionar amb els 
jardins, situats en un terreny abrupte, a ambdues ribes del Llobregat; al pont dels arcs dels jardins hi ha la data 1907. 
9 Bassegoda, 2002: 24. 
10 El dia 20 de novembre proppassat es va visitar la Reial Càtedra Gaudí i es va preguntar a Joan Bassegoda en què es basava per 
donar la cronologia 1902-1903, però no ens en va donar raó. 
11 AMPL, Secció Mineria. Notificació de Francisco Samsó, enginyer en cap del Districto Minero de Barcelona y Gerona, a l’alcalde de 
la Pobla de Llillet, 29 de desembre de 1900. 
12 En una fitxa manuscrita que vam trobar al fons del Xalet de Catllaràs de la Reial Càtedra Gaudí s’esmentava erròniament que el 
1902 les mines eren propietat d’Antoni Planas i Olivé, anomenat el Fassiné i que tres anys més tard l’empresa Asland les havia 
comprat per 120.000 pessetes i hi havia construït el refugi dels directius. També cal apuntar que alguns vilatans de la Pobla de Lillet 
ens van explicar que, després de vendre l’explotació minera, Planas es va establir a Ripoll. 
13 AMPL, Actes municipals de l’any 1902, 15 de maig. 
14 AMPL, Actes municipals de l’any 1906, 26 de juliol. 
15 Ibidem, 22 de novembre. 
16 AMPL, Actes municipals de l’any 1907, 11 de juliol. 
17 AMPL, Secció Aprofitaments Forestals. Cartes de pagament de la companyia Asland a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 16 de 
maig de 1914 i 31 de març de 1919. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Malgrat haver obtingut els permisos per l’estiu i la tardor de 1906, es pot deduir que els treballs 
preparatoris per començar a explotar les mines van iniciar-se un any abans, ja que el 25 de maig 
de 1905 l’ajuntament va donar d’alta en la tributació de riquesa rústica i urbana a l’Asland i el 
20 de juliol següent, Jacinto Hernández, com a representant de la companyia, demanava 
llicència para emprender los trabajos de exploración que se harán dentro los linderos de las 
pertenencias mineras y en terrenos concedidos.18  
 
Per tot això, és molt possible que en aquells moments ja s’hagués construït el xalet, aleshores 
refugi usat com aixopluc ocasional dels tècnics encarregats dels primers treballs de les mines. 
 
Precisament, segons ens van indicar algunes persones de la Pobla de Lillet,19 a tocar de les 
mines hi havia un petit complex edificat, format pel xalet, destinat als enginyers, tècnics o 
encarregats (l’única construcció que es va conservar del conjunt), un edifici per als treballadors, 



 
 

 

Ramon Calonge            rcalonge@coac.net          Mare de Déu d el Pilar  15, 1-A  
                                                                                                               08003 - Barcelona 
Arquitecte                                                                                                                                         t.. 933 199 862 
                                                                                                                               f.  932 681 611 
 

de semisoterrani, planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues aigües i un porxo a la banda sud, 
que sustentava unes terrasses del pis, actualment en ruïnes i del qual es conserva una 
fotografia al Centre Excursionista de Catalunya (vegeu-la al capítol de documentació fotogràfica 
del present treball),20 un polvorí i altres dependències; també es va instal·lar un cable aeri des 
de les mines fins a l’entrada de la Pobla de Lillet per al transport de carbó.21 
 
 En la Memoria de 1906 de la Companyia Asland s’especificava que s’havia construït un edificio 

albergue de mineros, cubriendo un solar de 46x9 metros [La memòria és mecanografiada , però 
el número 4 del 46 està corregit amb un 1 manuscrit al damunt, o sia, 16], constando de tres 

pisos capaz de albergar 150 obreros, una teuleria on ja s’havien produït 50.000 peces, entre 
teules i totxos, el recalçament i consolidació de velles galeries i pous i l’obertura de noves. 
 
 A més, també s’indicava que ja s’havien tallat els 1.500 pins comprats en la subhasta i que 

l’enginyer escocès Mr. Stubbs estava realitzant informes sobre jaciments d’esquists 
bituminosos (mena de pissarra amb alt contingut de betum) propietat de la companyia.22 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18 AMPL, Actes municipals de l’any 1905, 25 de maig; AMPL, Secció Mineria. Instància de Jacinto Hernández, 
representat d’Asland a l’alcalde de la Pobla de Lillet, 20 de juliol de 1905. A més, El 17 de març de 1906 la companyia ja 
va comprar 1.500 pins de la serra de Catllaràs,que havien estat posats a subhasta per 7.500 pessetes i que segurament 
servirien per a les instal�lacions de l’explotació minera, com ara l’obertura i apuntalament de galeries o la construcció 
d’alguns edificis [AMPL, Secció Aprofitaments Forestals. Acta de la subhasta de 1.500 pins de la serra de Catllaràs per 
part de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 17 de març de 1906, i Notificació de l’inspector general del Cuerpo Nacional 
de Ingenieros de Montes del Distrito Forestal de Barcelona, Gerona y Baleares a l’alcalde de la Pobla de Llillet, 24 
d’abril de 1906]. 
19 El 14 de novembre de 2003 es va realitzar una entrevista a Joan Casanovas Solé, Agustí Capdevila Casals, Emilio 
Trafí Vaqué i Josep Altarriba Escriu. 
20 D’aquesta construcció, els vilatans entrevistats no es van arribar a posar d’acord sobre quants pisos tenia (vuit, 
quatre o només un), però sí que ens van indicar que no tenia cap element arquitectònic ni constructiu d’especial i 
tampoc d'altres de semblants als del xalet. 
21 Asland va demanar permís a l’ajuntament per aixecar-lo el 16 de novembre de 1906 [AMPL,Actes municipals de l’any 
1906, 16 de novembre] i el 31 de gener de 1907 el consistori autoritzava hacer algunas obras próximas á la carretera del 
Estado de Solsona á Ribas en la estación del cable aéreo para el transporte de carbón de sus minas [AMPL, Actes 
municipals de l’any 1907, 31 de gener]. El 1906 hi van haver força dificultats a l’hora de col�locar el cable 
aeri a causa de les tempestes de vent i de neu i no va poder entrar en servei fins a inicis de 1907 (aleshores va 
funcionar a bon ritme, ja que en vint-i-cinc dies havia transportat 700 tones de carbó) [COMPAÑÍA GENERAL DE 
ASFALTOS Y PORTLAND “ASLAND”. MEMORIA del año 1906. p. 5-6 (fotocòpia del document extreta dels fons de la 
RCG)]; alguns veïns de la Pobla de Lillet ens van comentar que el cable era sustentat almenys per cinc grans pilars (en 
una fotografia del CEC sense datar -negatiu 19B- es veu un d'aquests pilars, que eren metàl�lics i semblants a una torre 
elèctrica d'alta tensió). 
22 COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS Y PORTLAND “ASLAND”. MEMORIA del año 1906.p. 5-7. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En aquest punt, la documentació fotogràfica és clau per aproximar-se a la cronologia de la 
construcció del xalet. Al Centre Excursionista de Catalunya hi ha l'esmentada fotografia de 
l'alberg dels miners i també una altra del xalet quan s’hi estava operant una primera reforma, 
consistent en la construcció de l’escala.23 Segons els responsables de l'arxiu fotogràfic del 
Centre, les dues imatges van ser preses per Lluís Marià Vidal,24 probablement el mateix dia 

(tenen número de clixé correlatiu, B-11 i B-12) i les daten entre 1904 i 1914, ja que Vidal va 
participar en una visita del Centre a la contrada el dia 26 de juny de 1904.25 
 
 Malgrat tot, sabent que l’alberg dels miners va ser construït el 1906, cal suposar que les 
imatges haurien d’haver estat preses aproximadament en aquesta última data; en ambdues 
fotografies s’aprecia neu al peu dels edificis i als Pirineus, per la qual cosa és molt possible que 
no haguessin estat fetes al mes de juny de 1904, gairebé a l’estiu, sinó en unes dates hivernals 
o d’inicis de la primavera d’un any posterior. 
 
 D’altra banda, el CEC conserva les fotografies per donació de Vidal i això no implica 
necessàriament que corresponguin a una visita que hi hagués fet com a soci del Centre, ja que 
també podrien ser fruit d’una visita de caràcter particular o professional. 
 
 En la fotografia apareix la façana principal i la lateral sud-oest del xalet i s’observa que les línies 
de façana estan definides, amb revestiments, xemeneia a la part central del carener i sanitaris 
en voladís a les façanes laterals, fet que indica que l’escala exterior és un afegitó posterior.26  
 
 Això pressuposa que abans de la construcció d’aquesta n’hi devia haver una altra dins i que la 
distribució interior de l’edifici devia ser diferent, ja que, en donar entrada a dues portes per 
planta, el nou accés implicava la divisió de cadascuna en dos espais. 
 

 
23 Datada de 1902 per Bassegoda, Espel i Orriols. 
24 Lluís Marià Vidal i Carreras (Barcelona, 1842-1922) va ser enginyer de mines, geòleg –va treballar a les mines d’Almadén (Castella 
la Nova), el 1881 va ser enginyer en cap del districte de mines de Girona i el 1883 director de la secció de mines de la Societat del 
Ferrocarril i Mines de Sant Joan de les Abadesses- i soci del Centre Excursionista de Catalunya, del qual va ser president entre 1896 
i 1900. 
25 Cal apuntar que a inicis del segle XX consten les següents excursions a la contrada de la Pobla de Lillet, però no hi ha cap 
referència expressa al Xalet de Catllaràs: Ermita de Falgars (19 de maig de 1902), fàbrica Asland del Clot del Moro i Pobla de Lillet (13 
d’agost de 1903 i 26 de juny de 1904) , i Castellar de N’Hug i la Pobla de Lillet (19 i 20 de maig de 1907) [Butlletins del CEC dels anys 
esmentats, vegeu bibliografia]. 
26 Raonament proposat per Antoni González. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En la imatge s’aprecia que no s’ha col·locat el parallamps ni la fusteria de les obertures (algunes 
d’elles encara no tenen guardapols); tampoc hi ha xemeneia a la façana lateral sud-oest, només 
un tub metàl·lic de sortida de fums a la paret, que devia connectar amb una llar de foc o amb 
una salamandra; l’escala està a mig construir, ja que li falta la barana o ampit d’obra del tram 
final de l’escala, del pis a les golfes; les portes d’accés al pis des de l’exterior estan tapiades i les 
de les golfes encara no estan fetes, ja que són dues finestres, que estan paredades -cal apuntar 
que llavors el terreny del voltant no era bosc, com ara, sinó prats, conreus i pastures.  
 
Per l’estat en què es troba l’edifici i les reformes que s’endevinen a partir de la fotografia, 
caldria suposar que en un primer moment, probablement cap a l’any 1905, quan Asland va 
demanar permís per explorar les mines,27 servís més com a refugi (a la manera dels del Club Alpí 
Francès) que no com a residència habitual i que, en havent funcionat les mines a ple rendiment 
(entre finals de 1906 i inicis de 1907) l’edifici hagués estat acondiciat per allotjar als tècnics de 
l’explotació. 
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Pel que fa a l‘atribució de l’autoria del xalet a Gaudí, és força discutida, ja que la majoria 
d’estudiosos de l’arquitecte no el citen com obra seva (Ni Ràfols ni Martinell, però sí 
Bassegoda). L’atribució té l’origen en l’article Chalet en el Pirineo Catalán, publicat per 
l’arquitecte Assís Viladevall Marfà l’any 1946 a la revista Cortijos y rascacielos de Madrid, on 
explicava que l’arquitecte Domènec Sugrañes Gras (col·laborador de Gaudí a la Sagrada Família 
i successor seu en aquesta obra) va dir que el mateix Gaudí li havia afirmat que era obra seva.28  

 

D’una banda, cal apuntar a favor d’aquesta hipòtesi, encara no demostrada documentalment, 
que l’edifici comptava amb alguns elements arquitectònics comuns a altres d'obres 
gaudinianes, com són l’arc parabòlic29 i les finestres a manera de mansarda, que l’arquitecte va 
incloure a la Casa Milà de Barcelona (1906-1910), i també l’escala, que era força original. 
 
 Però, d’una altra, presenta aspectes que s’allunyen de les solucions constructives gaudinianes, 
com ara l’ús de còdols com a revestiment exterior en un indret amb clima extrem, on es pot 
agafar el gel i fer-los desprendre; la construcció de xemeneies d'estil tradicional, sense cap 
originalitat, o la situació de dos sanitaris en voladís a les façanes laterals. 
 
D’aquesta manera, ens podríem trobar davant d’un cas semblant al dels Jardins Artigas, on 
segons alguns autors Gaudí va donar una sèrie d’idees, plasmades en uns esbossos, però no en 
va dirigir personalment la construcció, o potser en el del Xalet del Clot del Moro, obra atribuïda 
a Eduard Ferrés i Lluís Homs, de l'empresa Construcciones y Pavimentos S.A. que també va 
aixecar la veïna fàbrica del Clot del Moro; la historiografia i la tradició oral apuntaven que aquell 
xalet era obra de Gaudí, malgrat que en un article del butlletí del CEC de 1902, Josep Armangué 
relatés una visita a la fàbrica del Clot del Moro, aleshores en construcció, i esmentés el “xalet, 
de formes endiablades, a lo Gaudí [o sia, no de Gaudí, sinó a la seva manera], que per a 
hostatjar al director construeixen”.30 
 
 Cal tenir en compte que, independentment de qui va projectar el Xalet de Catllaràs, es podria 
suposar que l'empresa encarregada de la seva construcció degué ser la mateixa del conjunt 
fabril de Castellar de N'Hug, ja que seria estrany que Asland hagués cercat una altra 
constructora per al xalet quan havia fet confiança o tingut tractes amb aquella per a la fàbrica 
del Clot del Moro. 
 
La seqüència de l’evolució constructiva de l’edifici a inicis del segle XX es pot seguir a través 
d’una sèrie de fotografies d’aquesta època.31 La imatge següent a la del CEC, que podria datar-
se de poques setmanes més tard,32 també és de la façana principal, però presa des de la banda 
est, i ja s’hi mostra l’edifici amb l’escala acabada. Presentava quatre finestres i dues portes per 
planta amb guardapols de línia còncava, a manera de mansardes, i l’escala de secció 
semicircular, de dues vingudes de la planta baixa al pis, que arrencaven de la part central del 
semicercle, i una del pis a les golfes, que seguia els cent vuitanta graus de la curvatura; La part 
baixa del cos de l’escala amagava les entrades a la planta baixa, a les quals s’accedia travessant 
una obertura feta al buc, amb forma d’arc parabòlic, i uns sanitaris, mentre que a la part 
corresponent al pis també hi havia els sanitaris ocults; els de les golfes es trobaven en voladís a 
les façanes laterals. 
 

 Les façanes estaven arrebossades i presentaven un revestiment de còdols a la part baixa de la 
principal i posterior, fins a la línia superior dels guardapols de les finestres de la planta baixa, a 
tota l’alçada de les laterals i a la xemeneia central; la part de la façana pròxima al carener 
també ho estava, formant una seqüència de semicercles alineats. 
 
Segons Roger Orriols, aleshores l’interior estava distribuït de la següent manera. La planta baixa 
era repartida per tres murs de càrrega transversals: un de central, que dividia l’edifici en dos 
vivendes independents, i dos d’equidistants en aquell. Cada àrea habitable tenia una cuina-
menjador a la part central amb una estufa i dues habitacions als extrems; la cambra orientada 
a nord-oest, a més, disposava d’una llar de foc d’angle, amb la xemeneia a l’exterior, adossada 
a la façana lateral. 
 
 El pis comptava amb una disposició semblant, encara que els espais centrals corresponents a 
les cuines estaven dividits en dues cambres (les que donaven a l’entrada, que feien de rebedor, 
estaven equipades amb sengles estufes). 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27 Tant els còdols de la campana de la llar de foc de la planta baixa com alguns dels que es veuen en alguna part dels paraments 
exteriors de les façanes laterals, on ha caigut l’arrebossat estés al damunt el 1971, estan afermats amb ciment. Si mitjançant alguna 
cata es pogués constatar que es va fer servir ciment pòrtland per l'estructura de l’edifici, això indicaria que no s’hauria bastit abans 
de 1904, quan la fàbrica Asland va començar-ne a produir; es fa difícil creure que la pròpia Asland hagués portat aquest material 
d’alguna fàbrica d’Espanya o de l’estranger, la competència, l’any 1902. 
28 Viladevall, 1946: 19. 
29 Cal subratllar que la morfologia del xalet no és del tot original, ja que és similar al model de refugi de muntanya que va adoptar el 
Club Alpí Francès a finals del segle XIX, formulat com un edifici-coberta d'una planta a manera d'arc ogival. Basant-se en aquest 
model, es va construir el refugi de Tonquerouye, o Tucarroya (Mont Perdu, Pirineus centrals, 1889), el de Packe 
(Pique Longue, alts Pirineus,1895) o el de la Forqueta d’Ossoue (Vignemale, prop de la Pique Longue, 1899) [vegeu les fotografies 
d'aquests edificis al final del present treball]. També s'ha d'apuntar que la notícia sobre aquests refugis ha estat extreta dels articles 
publicats per Claudi Martínez, Jeroni Martorell i Juli Soler al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (1907 i 
1913), entitat que comptava entre els seus socis a Eusebi Güell i Antoni Gaudí. 
30 Armangué, 1905: 36; potser Bassegoda, Espel i Orriols van confondre aquest xalet amb el de Catllaràs. 
31 Les imatges van ser datades per Bassegoda, Espel i Orriols en base a la hipòtesi desenvolupada en el seu llibre sobre l’evolució 
constructiva de l’edifici i els mateixos arxius o particulars que les custodien no en tenen cronologia exacta (segons ens ha indicat 
Antoni González, cap del nostre Servei, és possible datar fotografies mitjançant l’estudi de la seva còpia original en paper -així ho va 
fer una vegada Montserrat Baldomà, fotògrafa del Servei-, cosa que caldria fer si es tirés endavant un estudi històric sobre el xalet). 
32 Entre 1904 i 1907 segons Bassegoda, Espel i Orriols. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A les golfes només hi havia el mur de càrrega central, amb una estufa per a cadascun dels dos 
espais que s’hi generaven. Els sostres de la planta baixa i del pis estaven formats per revoltons 
disposats en paral·lel respecte a les façanes principal i posterior, mentre les golfes es cobrien 
amb la volta catenària que dóna forma a l’edifici.33  

 

Aquest distribució responia a unes funcions determinades dels seus habitants per planta: en la 
primera hi viurien les persones encarregades dels seveis i manteniment del xalet; en el pis els 
directius i enginyers amb les seves famílies; i a les golfes els tècnics de menor grau.34  
 
Cal prendre amb reserves la distribució descrita unes línies més amunt, ja que Orriols la va 
formular a partir d'una sèrie de converses mantingudes amb Josep Casals i Farràs, constructor 
de Bagà que va reformar el xalet entre 1971 i 1972, i d'unes fotografies d'aquestes obres que li 
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va donar el mateix Casals, ja que, des de la construcció de l'edifici a l'any 1970, s'hi van fer algunes 
reformes. 
 
Hi ha una altra fotografia del xalet, segurament de 1907 o 1908,35, on s’endevina una reforma. 
Aleshores s’havia substituït el revestiment de còdols de la part baixa de la façana principal per 
un arrebossat i es van canviar els guardapols de les finestres, que, conservant la mateixa 
inclinació, van passar de còncaus a plans i es va afegir una xemeneia a l’extrem nord de la 
construcció amb un capellet de ferro, igual que la que hi havia a l’extrem sud; s'observa que el 
conducte de la xemeneia d'aquest últim extrem és d'obra i passa pel mig del sanitari en voladís, 
fet que suposaria la seva anul·lació. 
 
També es constata que es van engrandir les dues finestres del pis situades a les façanes laterals. 
Tal i com s’observa en una fotografia de la dècada de 1920, llavors ja s’havien canviat els 
capellets de ferro de les xemeneies de les façanes laterals per uns de més grans fets d’obra.36 

 
Als anys vint potser hi vivia una família o diferents persones d'alguna població dels voltants, ja 
que l'any 1913 l'Asland va començar a abandonar l'explotació minera de Catllaràs.37 
 
 En el ple municipal de 26 de març de 1932, es donava compte d’una comunicació del Districte 

forestal manifestant a l’Ajuntament que per haver renunciat “Asland” a la concessió de mines a 

“Catllarás”, en virtut de la condició segona d’aquella concessió, tots els edificis que hi hagi 

construïts, queden a benefici de l’Ajuntament. El setze d’abril següent l’alcalde explicava 
que qualsevol dia vindrà l’Enginyer del districte forestal a fer entrega a l’Ajuntament dels 

immobles construïts al Catllarás per la Companyia “Asland” i exposa al Consistori la oportunitat 

d’oferir-los al Districte per si els eren utilitzables per a serveis forestals; el 3 de maig següent 
l’ajuntament en va prendre possessió.38 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33 L’any 1995, Joan Bassegoda va encarregar a l’estudiant d’arquitectura Lluís Minoves Pujols un aixecament de restitució de l’estat 
original de l’edifici. Aquest es diferencia del de Roger Orriols en què la distribució interior de la planta baixa i del pis només queda 
disposada pels tres murs de càrrega. 
34 Bassegoda, 2002: 24 i 25. 
35 1907 segons Bassegoda, Espel i Orriols. 
36 Bassegoda, 2002: 28. 
37 Dada facilitada per Carles Salmerón, extreta de les notes que va prendre de la documentació de la fàbrica Asland del Clot del 
Moro ja fa alguns anys. 
38 AMPL, Actes municipals de l’any 1932, 26 de març, 16 i 28 d’abril. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A partir de l’any 1932 el xalet va servir de vivenda a l’enginyer forestal de la zona, encara que es 
va anar deteriorant progressivament; pel que ens han explicat alguns veïns de la Pobla de Lillet, 
abans de 1936 hi vivia un enginyer anomenat Rosco.  
 
A inicis de la dècada de 1940 39 s’hi van realitzar algunes reformes a causa del seu mal estat de 
conservació per manca de manteniment (no tenim notícia de cap mal estat ocasionada a 
l'edifici durant la Guerra Civil Espanyola). Les obres van ser realitzades pel constructor de Bagà 
Àngel Gil i Gil, llavors nomenat guarda forestal, que hi va anar a viure amb la seva esposa per 
exercir el seu càrrec (només va habitar-lo uns cinc anys) i van consistir bàsicament en eliminar 

els sanitaris en voladís de les façanes laterals, col·locar un teuladeta damunt de la meitat 
septentrional del carener i arrebossar amb ciment la meitat meridional de les façanes principal i 
posterior, mentre que l'altra meitat va ser pintada de negre o enquitranada per aïllar-la dels 
agents atmosfèrics (la part de la façana posterior de negre encara conservava el sòcol 
o part inferior revestida amb còdols).40 
 

L’any 1971 l’edifici es trobava en força mal estat de conservació i l’ICONA va decidir acondiciar-
lo com a casa de colònies, fet que li va suposar una intervenció important. 
  
Les obres van ser dirigides per l'enginyer forestal de la zona, Francesc Robert Graupera, i 
realitzades pel constructor de Bagà Josep Casals i Farràs, que també era cap forestal de la 
contrada.41 Atesa la dificultat d'accedir a l'edifici i portar-hi el material per reformar-lo, es va 
obrir l'actual pista forestal, que no seguia ben bé el recorregut del corriol que hi havia menat 
fins llavors, ja que per aquest s'hi pujava de dret des de la Pobla de Lillet. 
 
 Les obres van comportar l'eliminació de l’antiga escala, substituïda per una de metàl·lica;42 la 
col·locació de nous guardapols a les obertures; el revestiment de les façanes laterals amb un 
arrebossat de ciment i de la façana principal i la posterior amb una base de tela asfàltica, al 
damunt de la qual es van instal·lar peces rectangulars de tela auto-protegida amb sorra de 
pissarra; la construcció de noves xemeneies –només es van refer la de l’extrem sud i la del 
centre, mentre que la de l’altre extrem va ser eliminada; la refecció dels sostres (es van treure 
les bigues de fusta i els revoltons que hi havia i es van fer cels-rasos), i la col·locació d'un nou 
paviment de terratzo –segons Casals, les cuines que hi havia a la planta baixa, equipades amb 
una mena de cuina econòmica, presentaven uns terres formats per rajoles de mida petita (4x4 
cm o 5x5 cm, a manera de gressite) on s'alternaven peces de color blanc i vermell (cal apuntar 
que la llar de foc amb campana revestida de còdols de la planta baixa ja hi era i no va ser 
tocada). 
 

 
39 Casanovas va relatar que l’any 1942, quan va ser nomenat guarda forestal, va assistir a una petita celebració feta al xalet en 
ocasió de l’acabament de la reforma. 
40 Una sèrie de fotografies fetes després de la reforma (arxiu particular d'Eduard Pujals i de Jaume Espinet) evidencien l'estat de les 
façanes del xalet en aquell moment, que ha estat corroborat per Josep Casals i Farràs, del qual Gil era cunyat (malgrat les imatge, 
Casals no recorda la diferència de color dels paraments i afirma que tots van ser arrebossats amb ciment). 
41 Alguns vilatans de la Pobla de Lillet ens van posar sobre la pista dels autors de la reforma i Xavier Pedrals, arxiver de 
l’Ajuntament de Berga, ens va facilitar el contacte amb Josep Casals. Cal apuntar que aquest últim ens va descriure l'estat en què es 
trobava l'edifici abans d'intervenir-hi i va explicar-nos que havia mantingut llargues converses amb Roger Orriols per facilitar-li la 
tasca d'efectuar un aixecament restituïu de l'estat original del xalet; també li va donar força fotografies que va fer durant el procés de 
l'obra, que actualment estan en mans d'Orriols (n'hi va donar els originals i no en tenia negatius). 
42 En una conversa que vam mantenir amb Casals es lamentava de no haver refet l'escala, que era construïda amb totxo massís. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. DADES SOCIOLÒGIQUES 

 
Des de la seva construcció, el Xalet de Catllaràs ha estat un edifici que no ha passat 
desapercebut per als habitants de la contrada on es troba, ja sigui per si mateix (la seva 
originalitat i caràcter arquitectònic, atribuïts a la mà d'Antoni Gaudí) o pel que va representar 
com seu o nucli de l'activitat minera que va justificar la seva construcció. 
 
Carles Salmerón explicava que no tenia dubtes sobre l'atribució del xalet a Gaudí (el projecte, la 
direcció de l'obra ja seria més dubtosa), ja que fa alguns anys va parlar amb habitants de la 
Pobla de Lillet que havien treballat a la fàbrica Asland i a les mines de Catllaràs en la seva època 
de fundació, actualment morts, i tots asseguraven que havia estat encarregat per Güell a Gaudí. 
Comptar amb aquesta obra atribuïda a l'arquitecte dins el terme municipal de la Pobla (també 
hi ha els jardins Artigas) és un orgull pels seus veïns, però, a més, té el valor afegit de ser 
producte de la iniciativa empresarial de la companyia Asland a la Vall de Lillet a inicis del segle 
XX. 
 
La companyia va donar molts llocs de treball als habitants de la contrada i va contribuir a la seva 
revitalització, tant econòmica i industrial, com social i demogràfica. Com ja suposava el 
consistori de la Pobla de Lillet l'any 1906, quan va aprovar la sol·licitud tramitada per Asland per 
posar en marxa les mines de lignit de Catllaràs, l'explotació va ocupar molts veïns i va suposar 
una nova font de riquesa per a la vila. El fet de donar el nom de "el joc de pilota" a un prat 
natural situat en una petita vall o fondalada tancada dels voltants de la serra de Catllaràs 
perquè, segons la tradició oral, hi jugaven a foot-ball els enginyers anglesos de les mines o de la 
fàbrica Asland (segurament l'enginyer escocès Stubbs i algun altre tècnic del Regne Unit) ja 
indica la rellevància que van tenir les activitats de la companyia a la població.43 

 
Quan l'Asland va cedir l'edifici al municipi, l'ajuntament va buscar-li una utilitat per tal que es 
mantingués dempeus i, durant les dues dècades següents va convertir-se en la vivenda o 
habitage ocasional dels enginyers i guardes forestals de la serra comunal de Catllaràs. 
 
 Aquest canvi d'ús va significar la supervivència del xalet (les altres construccions que formaven 
el petit complex a tocar de les mines van enrunar-se i desaparèixer), per bé que als anys 
seixanta del segle XX va quedar abandonat. 
 
 Malgrat tot, no va ser oblidat per la gent de la contrada, fet que va comportar la voluntat 
d'intentar recuperar-lo a inicis de la dècada de 1970. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
43 Segurament es tracta d’aquell “petit pla anomenat de Catllaràs […], un clap d’herbatge tancat per serrats en que tot és verd, 
mercès a la frescal vegetació que arreu s’extén” que s’esmenta en un article aparegut al butlletí del CEC l’any 1902 [Gispert, 1902: 
259]. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ELENCUS DOCUMENTALS A CONSULTAR 
 

A priori, la realització d’un estudi documental sobre el Xalet de Catllaràs resultarà dificultosa, ja 
que la majoria dels arxius als quals caldria remetre’s són força migrats. El principal fons a 
investigar és el de la fàbrica del Clot del Moro de l’Asland a Castellar de N’Hug (en els llibres de 
comptabilitat de la qual s’haurien comptabilitzat les despeses que van suposar les obres del 
xalet), la majoria del qual és conservat per la família Pons de la Pobla de Lillet; Joan Pons 
Orriols, administrador o encarregat de la fàbrica del Clot del Moro després de la Guerra Civil, 
que va morir ara fa uns dos anys, va ser qui va guardar-la. 
 
La possibilitat de trobar més documentació de l'Asland en altres indrets és petita, ja que no n'hi 
ha ni a la fàbrica de Montcada i Reixac de la mateixa empresa ni a la central de Madrid. Els 
responsables de Montcada ja ens van dir que no tenien res (el seu propi arxiu va desaparèixer 
fa pocs anys, quan es va enderrocar l'edifici que el custodiava amb motiu de l'ampliació de la 
carretera Nacional-II) i llavors vam posar-nos en contacte amb Asunción López, del 
departament de comunicació de l’empresa Lafarge-Asland de Madrid, que també va donar una 
resposta negativa. Malgrat tot, aquesta senyora ens va adreçar a Carles Salmerón, responsable 
del Museu del Transport de Castellar de N'Hug, el qual va confirmar que l'arxiu de la fàbrica del 
Clot del Moro es trobava a casa de Pons;44 fa alguns anys, Salmerón havia buidat una part 
d'aquest fons i tenia fotocòpies d'alguns documents. 
 
Altres possibilitats de trobar documentació són repassar exhaustivament l’arxiu municipal de la 
Pobla de Lillet (arran del present treball ja en vam buidar una part,45 però no tot i també es 
podria recórrer al de la veïna població de Castellar de N'Hug), intentar localitzar l’arxiu de 
l’antiga delegació forestal i de mines de Barcelona, de la qual depenien els terrenys comunals 
de Catllaràs,46 o cercar l'arxiu de l'empresa Construcciones y Pavimentos, S.A i els fons personals 
d'Homs i de Ferrés, si és que es conserven. També es podria reconèixer el terreny dels voltants 
del xalet, per tal d'identificar les restes de la teuleria i de l'alberg de miners que hi havia a prop i 
veure si, com s'expressa en la documentació, el segon feia efectivament 16x9 m de planta. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
44 Joan Casanova, alcalde de la Pobla de Lillet, va fer algunes gestions amb aquesta família perquè ens deixessin accedir a la 
documentació, però van resultar infructuoses. 
45 La secció de Mineria, de Relació de béns municipals, d’Aprofitaments forestals, els primers expedients obres (es conserven des 
de l’any 1906) i les actes municipals des de 1901 a 1907. 
46 Pel que sabem, Roger Orriols ja ho va intentar infructuosament i Xavier Pedrals també. L'últim ens va explicar que a inicis del 
segle XX depenia del govern de Madrid, després d'ICONA, seguidament de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya 
i en l'actualitat de la de Medi Ambient. Per una qüestió relacionada amb els terrenys comunals de Bagà, ell mateix va contactar amb 
els dos departaments i amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, però no ho va poder esclarir. Segons ens va dir Josep Casals, es podria 
provar sort al centre d'aus de Torre Ferrussa, de la Generalitat de Catalunya. 
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9. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
 

- Dues fotografies de la façana principal, que es troben a a l'arxiu particular d'Eduard Pujals, de 
la Pobla de Lillet , i també a l’arxiu Luigi de Berga (ambdues de 1906 aproximadament; 1902 i 
1904 respectivament segons Bassegoda, Espel i Orriols) La primera també es troba en els fons 
del Centre Excursionista de Catalunya i fou feta per Lluís Marià Vidal (Clixé 12B). 
- Fotografia de la façana principal, de l'arxiu particular d'Eduard Pujals, de la Pobla de Lillet, i 
també de la col·lecció Pere Boixader (sense datar, 1907 o 1908). 
- Fotografia de la façana lateral sud-oest, de l'arxiu particular d'Eduard Pujals, 
de la Pobla de Lillet, i també de la col·lecció Cisneros (dècada de 1920). 
- Sis fotografies de l'arxiu particular d'Eduard Pujals, de la Pobla de Lillet: façana principal (1935-
1940), dues de la façana posterior i una de la principal (entre 1944 i 1945), façana posterior i 
façana lateral nord-est (ambdues de 1971). 
- Dues fotografies de l'arxiu particular d'Eduard Pujals, de la Pobla de Lillet, extretes de la 
col·lecció de Jaume Espinet, de la Pobla de Lillet, (1945): una de la façana principal i l'altra de la 
posterior. 
NOTA: no s'han trobat fotografies del xalet a l'Arxiu Mas i, com ja s'ha comentat, la col·lecció de 
Josep Casals i Farràs, de Bagà, és conservada per l'arquitecte Roger Orriols. 
FOTOGRAFIES DE DIFERENTS REFUGIS CONSTRUÏTS PEL CLUB ALPÍ FRANCÈS A FINALS DEL 
SEGLE XIX 
 

10. DOCUMENTACIÓ DE PLÀNOLS 
 

- Aixecament de Lluís Minoves Pujol, alumne de l'assignatura de Restauració de Monuments del 
professor Joan Bassegoda a l'ETSAB. 1995 (dipositat a la Reial Càtedra Gaudí) 
 
- Aixecament de Roger Orriols per a un treball de final de carrera en la llicenciatura 
d'arquitectura de l'ETSAB dirigit per Joan Bassegoda. 2002. (extret del llibre Gaudí a la Vall de 

Lillet) 
 

11. ANNEX 
 

FOTOCÒPIA DE LA MEMÒRIA DE LA COMPANYIA ASLAND DE L’ANY 1906 
 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC (Fotografies realitzades per José Luis Sanz Botey el dia 23 d'octubre 
de 2003)  
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Resum 
 
El motiu d'aquesta comunicació és explicar les nostres experiències com TALLER GAUDÍ de la 
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, dins del Grup de Recerca denominat GREIP-Grup 
de Recerca d'Edificació i Patrimoni (traduït al castellà). 
 
Hem escollit com a exemple d'investigació sobre Patrimoni en aquesta comunicació, una de les moltes 
propostes que realitzem al llarg de l'any com Projectes Final de Carrera i en aquest cas ha estat sobre un 
edifici anomenat "el Xalet del Catllaràs" a la Pobla de Lillet (municipi del Berguedà) i construït per Antoni 
Gaudí. 
 A l'hora de triar aquest edifici van intervenir diversos factors que ens van convèncer d'obtenir uns resultats 
satisfactoris en l'àmbit de la investigació, com per exemple, que era una obra molt poc coneguda entre el 
públic en general, perquè no estava molt clara la seva autoria, perquè amb prou feines estava estudiada, 
perquè aquesta a 135kms de Barcelona, perquè va patir moltes reformes des de la seva construcció, ... i 
sobretot, perquè l'alumne que va voler realitzar aquest PFC era del poble on està ubicada i coneixia molta 
gent relacionada amb aquest edifici.  
Finalment, comentar-vos que, resumir les 325 pàgines que té el PFC sobre el Xalet del Catllaràs (entre 
plànols, fotos i història) en 10 pàgines, no ha estat gens fàcil, però en la nostra comunicació hem 
aconseguit fer un resum cronològic de totes les reformes realitzades des de 1902 a 1970 i acompanyar-lo 
amb fotos per a la seva millor comprensió. 
 
 
Paraules clau: Gaudí, Modernisme, Patrimoni, Artesania 
 
 

Abstract 
 
GAUDÍ Workshop, heritage research of GREiP 
 
The reason for one this communication it is to explain our experiences as a WORKSHOP GAUDÍ of the 
Polytechnic School Superior of Edification of Barcelona, within the Group of Investigation called Group 
GREiP-Grupo of Edification and Heritage Investigation (translated into Spanish). Have chosen as an 
example of investigation on Heritage in this communication, one of the many proposals that we carry out 
throughout the year as Projects End of Career and in this case has been on a so-called “building the Xalet 
of the Catllarás” in the Pobla of 1st’Lillet (municipality of the Berguedá) and built by Antonio Gaudí. 
 When to choose this building intervened several factors that they convinced us of obtaining some 
satisfactory results in the field of the investigation, such as, that it was a work very little acquaintance 
between the general public, because it was not very clear its authorship, because barely was studied, 
because this to 135kms of Barcelona, because it suffered many reforms from its construction,….and above 
all, because the student that it wanted to carry out this PFC was of the village where it is located and knew 
to a lot of people related to this building. Lastly, to remark you that, to sum up 325 pages that it has the 
PFC on the Xalet of the Catllarás (between planes, photos and history) in 10 pages, has not been nothing 
easy, but in our communication have achieved to do a chronological summary of all made reforms from 
1902 until 1970 and to accompany it with photos for its better understanding. 
 
 
Keywords: Gaudí, Modernism, Heritage, Crafts. 
 
1. EL TALLER Gaudí, la investigació sobre Patrimoni del GREIP 
 
Abans d'entrar de ple en la comunicació convé explicar breument el que és el TALLER GAUDÍ de l'EPSEB 
i el GREIP de la UPC, perquè quedi clar quin és el punt d'arrencada de tot el nostre treball a la Universitat 
des del punt de vista d'investigació. 
El Taller Gaudí és un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya format per professors i 
especialistes de diferents països, disciplines i departaments universitaris, amb un interès comú: l'estudi de 
les obres d'Antoni Gaudí, de la seva vida i època.  
Les II Jornades d'Estudis Gaudiniants (La Pedrera, 1995) van ser el catalitzador de l'interès dels 
professors del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II de l'Escola Universitària d'Arquitectura 
Tècnica de Barcelona (EUATB) i a partir d'aquell moment i fins a l'actualitat, es han anat fent diferents 
projectes i estudis referents al llegat modernista i gaudinià que tenim a Catalunya. Aquell any es va 
aprovar en Junta d'Escola, el Taller Gaudí. 
 L'any 1.998, el vicerector d'investigació ens va concedir la Línia d'Investigació "Gaudí i el Modernisme 
Català. L'Estil Arquitectònic i Artístic de 1.900 "amb el codi 3305011100 al Departament d'Expressió 
Gràfica Arquitectònica II, la primera en aquests temes de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
L'any 2.004, la Universitat es va proposar eliminar les Línies d'Investigació, proposant la creació dels 
GRUPS DE RECERCA amb especial atenció per a aquells que fossin multidisciplinaris. 
Amb aquest objectiu es van fusionar la Línia del Departament de Construccions Arquitectòniques II amb la 
d'Expressió Gràfica Arquitectònica II, creant el Grup de Recerca Edificació i Patrimoni- GREIP amb el codi 
00000073 (22 de Juliol de 2.004). Per tant, els nostres treballs van sempre encaminats a treballar la "P" de 
Patrimoni, ja sigui, com a Modernisme, Gaudí o amb altres temes de Patrimoni en general (masies, fanals, 
fonts, neomudèjar, gòtic, clàssic, .... ). 
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Noves línies obertes en recerca durant el 2009-2010. 
 
El Taller Gaudí, mantenint els canals convencionals de recerca (PFCarrera, Articles,Publicacions, 
Exposicions, ....) S'ha iniciat, en una sèrie d'activitats amb el propòsit de identificar fonts de coneixement 
que sense formar part, necessàriament, de l'àmbit acadèmic, tinguin relació amb la vida i obra d'Antoni 
Gaudí i amb el Modernisme. 
 Les accions s'han fet bàsicament mitjançant la col�laboració amb entitats culturals: Ateneu Barcelonès, 
Centre de Lectura de Reus i Amics de Gaudí Reus, de tal manera que mitjançant jornades, cicles, 
exposicions i tertúlies, s'han pogut complir els següents objectius: 
- La identificació de testimonis de persones que es troben en contacte amb l'obra de Gaudí 
(La Sra. Carmen Burgos, vídua del notari Roca-Sastre amb despatx i residència a La Pedrera 
durant 30 anys) o que coneixen o han estudiat l'obra de Gaudí desenvolupant activitats artístiques a través 
de la seva inspiració (el pintor i escultor establert a Bèlgica, Jordi Climent) i, al seu vegada, focalitzant els 
treballs a la ciutat natal de Reus, font de coneixement singular d'una etapa de la seva vida especialment 
important per a la seva formació. 
- La divulgació d'aquest coneixement a partir d'Internet i les noves tecnologies, amb la aportació d'experts 
col�laboradors amb el Taller (BAF Catalana); el que està en fase d'execució. 
- La vinculació d'aquests canals d'informació amb la línia fonamental d'actuació identificar en els projectes 
final de carrera, en el que s'està treballant, com a resultat obtingut de l'activitat del curs 2009-10, en 
projectes d'aixecaments d'edificis singulars en el passat de Gaudí a Reus. 
 
La investigació en un projecte final de carrera. 
 
Els projectes finals de carrera realitzats fins a la data (1989-2010) han estat una de les grans fonts 
d'investigació que hem tingut per a l'obtenció de resultats, ja que tot i que es pot pensar, hi ha molt pocs 
plànols dels edificis catalogats de Patrimoni en general i encara menys, actualitzats. A més, en molts 
d'aquests edificis s'han fet canvis pel que fa a les obres inicials i tampoc han estat molt estrictes amb la 
conservació i criteris de disseny dels seus autors com hem pogut demostrar moltes vegades, amb els PFC 
estudiats. 
 Referent als edificis d'Antoni Gaudí, cal tenir present per exemple, que els plànols originals es van cremar 
l'inici de la guerra civil, en l'incendi del seu taller situat a les escoles de la Sagrada Família. 
 
El punt de partida per a les propostes dels PFC és la intranet que disposa l'Escola i que cada professor de 
forma voluntària va incloent. Aquests projectes són realitzats per un o dos estudiants com a màxim i es 
desenvolupen en règim de tutories al llarg de quatre mesos de treball com mínim, tal com indica la 
normativa acadèmica. 
 
La nostra comunicació està basada en els resultats que vam obtenir amb la investigació d'un PFCarrera 
d'una obra gairebé inèdita d'Antoni Gaudí. Aquest PFC va ser realitzat per l'alumne Roger Orriols (nascut a 
la Pobla de Lillet) i tutelat pels professors Luis Gueilburt, Benet Meca i el arquitecte tècnic de la Sagrada 
Família ,  Ramón Espel (exalumne nostre) i també resident a la Pobla de Lillet. 
 
Cal aclarir un parell de temes sobre les investigacions obtingudes amb el "Xalet del Catllaràs". el 
primer tema és que, en la cronologia de les obres de Gaudí la majoria d'autors no incloïen el Xalet 
del Catllaràs i que la primera referència documentada, la trobem en l'informe publicat pel 

arquitecte A. Viladevall a la revista "Masos i Gratacels" de Madrid (núm 35 de 1946.06.05) que fa 
referència a una conversa amb Domènech Sugranyes Gras (col�laborador de Gaudí a la Sagrada Família) 
en què aquest li va assegurar que li havia explicat la seva autoria. 
 
I el segon tema a aclarir és que la distribució dels plànols amb data 1902, d'aquest projecte final de 
carrera, s'han obtingut a partir de la construcció existent l'any 2000, llegint la bibliografia que hi havia sobre 
el Xalet, amb les fotos de l'època i sobretot amb les converses l'alumne Roger Orriols, amb el nét de Joan 
Artigas (propietari dels Jardins Artigas), Empresa Asland (arxiu documental) ,Jaume Espinet (guarda 
forestal entre 1945-1984), a l'alcalde de la Pobla de Lillet, prof. Joan Bassegoda, Eduard Pujals (col�lecció 
de fotos), Josep Pons, Josep “Tresona”, Arxiu Luigi, Col�lecció P.Boixader i Arxiu Càtedra Gaudí. 
 

1. EL XALET del CATLLARÁS, a la Pobla de Lillet 
 

1.1. Introducció 
 
La Pobla de Lillet és una localitat situada molt a prop de Berga (comarca del Berguedà) a la Vall de 
Lillet (845mts), creuada pel riu Llobregat i amb una extensió d'uns 50kms2.  
 
El poble es va convertir en els inicis del segle XX en una potència industrial amb el creixement tèxtil i 
sobretot amb 
la construcció de la fàbrica de ciment del Clot del Moro per part de l'empresa Asland. Mentre es construïa 
la fàbrica, les mines de carbó del Catllaràs ja treien mineral per fer funcionar la cimentera.  
 
L'empresa Asland veient la distància que hi havia des de les mines al poble, li va proposar a Eusebi Güell 
com a propietari de moltes de les terres de la Vall, la construcció d'un xalet-refugi perquè els tècnics, 
directius i enginyers de les mines de la Serra del Catllaràs, tinguessin un lloc en on viure. Eusebi Güell va 
encarregar el projecte a Antoni Gaudí que en aquell moment dirigia les obres del Parc Güell a Barcelona 
entre d'altres. 
 
El Xalet del Catllaràs es troba a la província de Barcelona dins de la comarca del Berguedà a els peus del 
Pirineu català i al municipi de la Pobla de Lillet, a una alçada de 1300mts, enmig de la Serra del Catllaràs 
que dóna nom al "XALET". 
 
 La construcció de l'edifici dur gairebé dos anys 1902 i 1903 i va ser construït per l'empresa "Paviments i 
Construccions" quan construïen a la vegada la fàbrica Asland i el Xalet del Clot del Moro, tot a la mateixa 
zona. 
 
 Es va desenvolupar en dues fases tenint en compte les desfavorables condicions climàtiques amb hiverns 
molt durs. per aquesta raó, durant la primera fase es va construir l'estructura, els tancaments exteriors, la 
xemeneia central i una part de les viseres de les finestres, la que corresponia a la planta baixa. 
Posteriorment i en una segona fase, es van completar els treballs en l'any 1903. 
 
El Xalet té una base de 8,50mts per 17mts i una alçada a carener de 10mts, i es podria definir com la unió 
de dos habitatges simètriques, amb una paret mitgera en la meitat del Xalet i dos habitatges per planta 
(planta baixa, planta primera i golfes) en total 6 habitatges. Com s'ha comentat en el paràgraf anterior es 
va construir el Xalet del Catllaràs per allotjar no només als directius i enginyers de les mines de la Serra 
del Catllaràs sinó a les seves famílies en cas de ser necessari. Aquests directius eren personalitats de la 
classe social alta, els tècnics, de grau inferior al dels enginyers, pertanyien a la classe social mitjana i 
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finalment, el personal de manteniment i serveis del Xalet que pertanyien a la classe social més baixa. 
Aquesta obra de Gaudí pertany a un dels millors moments constructius de l'arquitecte però va ser ignorada 
pels estudiosos entre altres raons per estar a molts kms de Barcelona, estar enmig del bosc i per l'incendi 
que destrueix seu arxiu. 
 
 Durant l'època que Gaudí dirigia el Xalet de Catllaràs també construïa la Casa de Bellesguard a Barcelona 
(1900-1909), els Jardins Artigas a la Pobla de Lillet (1903-1910), la Casa Batlló (1904-1906), Parc Güell a 
Barcelona (1900-1914), tanca de la Finca Miralles a Barcelona (1901-1902). 
 
1.2. Distribució del XALET 
 
Un dels elements més interessants de la casa era l'escala exterior que estava situada a la façana sud-oest 
(façana principal) que a més de la seva funció com a element de comunicació entre les tres plantes de 
l'edifici, contenia en el seu interior els elements següents: a la planta baixa, dues entrades als habitatges, 
dos safareigs, dos banys i una carbonera.  
 
A la planta primera, les dues entrades als habitatges, dos banys i un traster. Es pot afirmar que aquesta 
escala no només complia amb la seva funció de comunicació, sinó que a més presentava una interessant 
plurifuncionalitat i contenia elements essencials per a la vida a l'interior de l'edifici. 
 
 A causa de la estructura de l'edifici, la superfície útil de cada planta s'anava reduint des de la primera a la 
tercera planta. Els apartaments disposaven de divisions interiors, menys a la planta superior (golfes), en 
què cada apartament gaudia d'una sola estada. La coberta és alhora, teulada i façana i dins d'aquesta 
funció dual, les finestres poden ser considerades com a tals o com lluernes. 
 
Aquesta coberta estava coronada per un carener decorada amb pedres de riu i del seu centre sortia una 
de les dues xemeneies que recollia els fums de sis estufes situades a les tres plantes de l' edifici. L'altra 
xemeneia adossada a la paret vertical de tancament esquerra del Xalet, es utilitzava per evacuar els fums 
d'una habitació de la planta baixa. És remarcable la perfecta unió que Gaudí va aconseguir entre la 
coberta i el cos de l'escala. 
 
Les diferents categories i classes socials queden reflectides en el disseny i distribució que va realitzar 
Gaudí al Xalet, així a la Planta Baixa estaven ubicades les classes socials més baixes, amb humits 
dormitoris, poc ventilats i poc confortables.  
 
A la Planta primera se situaven els directius i enginyers amb les seves respectives famílies, aquesta planta 
només té dormitoris i passadissos, sense problemes de males olors provinents de les cuines que estaven 
a la planta baixa.  
 
Aquesta planta és la que millor aïllament té, sent la més confortable de les tres plantes del Xalet. en els 
golfes, se situaven els tècnics, de classe social mitjana en què havien els dormitoris, sent més confortables 
que les plantes baixes però menys que les primeres. 
 
 El Xalet va disposar des de la seu origen de dormitoris, cuina, menjador, lavabos, safareig i una zona per 
al combustible de les estufes. Gaudí no només dóna funcionalitat als espais sinó que els utilitza com a 
elements estètics donant forma al conjunt i a l'edifici. Aquest es podria englobar en dos elements 
relacionats entre si i dependents, que defineixen un únic conjunt: la coberta i l'escala exterior. 
 

La coberta no només compleix amb la seva comesa de protegir les persones que viuen al seu interior, sinó 
que actua com a parament vertical de tancament exterior (façana) donant forma a les quatre façanes que 
componen l'edifici.  
 
L'escala exterior, a banda de ser l'element vertical a través del qual, es comuniquen les plantes situades 
en diferents nivells mitjançant una atractiva i laberíntica circulació, sinó que dóna forma a un conjunt 
d'espais que compleixen cada un amb la seva funció. 
 
 
1.3. Reformes realitzades des 1907-1970 
 
En l'Any 1907 el xalet va patir les primeres reformes, bé per millorar-lo, bé per les necessitats o bé per les 
diferències de gustos però la qüestió és que es va modificar el projecte original: 
 
- Es va tapar tota la pedra que hi havia a la façana de la planta baixa per un arrebossat fet de ciment 
Portland de la pròpia fàbrica de ciment que feia poc que s'havia inaugurat. 
- Es va variar la lleugera pendent que tenien les viseres de les finestres (de viseres corbes passar a 
rectangulars) perdent la seva gràcia inicial. 
- Es va col�locar una capa d'acabat allisat a les façanes, principal i posterior. 
- Les dues finestres laterals de les façanes laterals van canviar de forma en les llindes, de ser 
rectes van passar a ser corbes. 
 
- Es construeix la 3a xemeneia al llarg de la façana lateral dreta ja que s'instal�la una estufa a 
la planta baixa. 
- Es col�loca una rematada a la xemeneia a força de teules i penell, igual que la que hi havia a la façana 
lateral esquerra. 
 
Any 1920 
- Les xemeneies augmenten l'alçada i s'ha canviat la rematada, sent ara d'obra en lloc de 
teula amb penell incorporada. 
- L'aplacat de la façana posterior a la planta baixa es manté. 
 
Any 1932 
L'empresa Asland va cedir el "Xalet del Catllaràs" a l'Ajuntament de la Poble de Lillet 
 
Anys 1922-1943. 
Hi ha un salt d'uns 20 anys en què no s'han trobat fotografies per veure els possibles 
canvis. 
- S'enderroquen els lavabos de les façanes laterals, però es deixen unes bigues metàl�liques al descobert 
per pujar material a les golfes. 
 
Anys 1943-1945. 
Novament es tenen notícies de reformes ja que es trobava en condicions precàries causa de la 
guerra civil i postguerra. 
- Es va impermeabilitzar la meitat de les façanes principal i posterior amb una capa de quitrà. 
- Es va construir una quarta xemeneia. 
- Es revoquen les altres meitats de les façanes principal i posterior. 
- Les viseres de les finestres passessin de rectangulars a trapezoïdals. 
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I en l'Any 1970, després de 25 anys dels darrers canvis, el Xalet va patir les reformes més 
dràstiques, impactants i destructores amb relació a la imatge original. Entre d'altres elements que 
van desaparèixer de l'edifici original cal destacar: 
- De 6 habitatges que van existir es va convertir en casa de colònies. 
- Va desaparèixer la simbòlica escala exterior sent substituïda per una metàl�lica. 
- Es va posar en tota la coberta una imitació a pissarra artificial (1 cartró-pedra de color negre) que 
va canviar per complet la imatge del Xalet. 
- Es va deixar la xemeneia de la façana lateral esquerra que arrencava de la planta baixa. 
- Es van canviar les rematades de les dues xemeneies per peces metàl�liques. 
- A la façana lateral dreta es van tapiar finestres i es van obrir de noves 
 
3. Conclusions 
 
- El “Xalet” responia a les necessitats bàsiques pel que va ser construït. 
- La distribució era senzilla i amb espais diàfans com s'ha pogut veure en els plànols que s'han 
pogut confeccionar. 
- Aprofitament màxim dels mts2 construïts, tant en la seva part interior com a exterior. 
- El “Xalet” disposava de tots els mateixos elements que es necessiten avui dia per viure, o sigui, 
dormitoris, condícies, cuina, menjador, safaretjos i xemeneies. 
- Funcionalitat i estètica en el conjunt de l'obra. 
- La coberta i l'escala són elements plurifamiliars, ja que la coberta fa a més de façana 
i l'escala alberga unes altres dependències. 
- Antoni Gaudí va utilitzar el formigó armat en les lloses de l'escala exterior (1902), igual que va fer 
a les torres de la Sagrada Família (1883) 
- S'ha aconseguit aclarir el màxim de reformes a través dels anys, tant amb les fotos com amb 
les entrevistes realitzades a persones del poble, a empreses o investigadors que van tenir relació 
amb l'obra estudiada en aquesta comunicació. 
- Ha estat una recerca exhaustiva i rigorosa al llarg d'un any de treball, que va ser el que va durar 
el projecte Final de Carrera. 
I finalment, no només la imatge del Xalet ha anat canviant al llarg dels anys sinó que quan a 
principis de segle XX Gaudí va ser a visitar l'encàrrec rebut l'entorn geogràfic del Xalet era 
de muntanyes pelades amb camps de conreu, que en cap cas afectaven la visibilitat del conjunt, 
en canvi, ara els boscos envolten el Xalet. 
 Vull amb això dir que, si alguna vegada tornés al seu estat original també caldria imaginar-se l'entorn de fa 
més de cent anys per entendre el perfil que descrivia la forma i els materials que ho componien i així, 
captar la simbiosi entre l'edifico i el seu entorn natural. 
 
 
MECA ACOSTA, Benet; GUEILBURT TALMAZÁN, Luis; ORIOL PAGÈS, Eliseu 
Departament de Expressió Gràfica Arquitectònica II, Universitat Politècnica de Catalunya 
Barcelona, 
 
 
 

2. Annexa de imatges 
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A1 
Càlcul estructural  

Accions i justificació del compliment  
 



ANNEX A LA MEMÒRIA 
CÀLCUL DE LA ESTRUCTURA 
 
 
Estudi de les càrregues 
S’estudia el metre lineal del fragment de mur més desfavorable, on es recolzen forjats a banda i 
banda. 
 
1. Forjats de les lloses 
 
Segons CTE 
 
Pes propi    50 KN/m2 
Paviment     12 KN/m2 Pedra calcaria 
Ciment     16 KN/m2 
Sobrecàrrega ús   50 KN/m2 
Sobrecàrrega de neu   10 KN/m2  
 
 
Total   138 KN/m2 
 
Llum de forjat que soporta el mur 1.20 
Repercussió del pes de cada forjat 1.2 x 138 = 165.6 KN/ml 
3 forjats ; 331.2 KN/ml 
 
2. Pes propi del mur de càrrega. 
 
Segons CTE 
Fàbrica de maó massís (totxo)  18 KN/m3 
 
Mur de càrrega de totxo massís de 6 m d’alçada. 
6 x 0.15 x 18 KN/m3= 16.2 KN/ml 
 
 
3. Total Càrregues 
 
Comprovació de la tensió en el mur de fàbrica. 
 
Pes propi    16.2 KN/ml 
Forjats intermedis 331.2 KN/ml 
 
Total               347.4 KN/ml 
 
Tensions en la paret de 15, 
347.4 KN/ml /1500cm2 = 0.23 KN/cm2 
 
Resistència de càlcul de la fàbrica de maó  
Amb maó massís i agafant el cas més desfavorable: 
 
Resistència del maó 100 kg/cm2 
Plasticitat del morter magra 
Gruix de les juntes >1,5 cm 
Morter M-20   1.2 KN/cm2 
 
0.23<1.2 KN/cm2 
Les tensions resultants a la base del mur de fàbrica són admisibles 
 
 
Ramon Calonge i Vallbona  
Barcelona a Gener del 2010 
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A2 
Càlcul tèrmic 

S’adjunta fitxes justificatives del càlcul.  
 
 



HE 1  CTE Paràmetres del DB HE 1 per donar compliment a les 
exigències de Limitació de la Demanda Energètica  

P. BÀSIC 

Ref del projecte: 
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
 

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, 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 insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 

 
 

Edificis de nova 
construcció 

Rehabilitació 
d’edificis 
existents 

Edificis existents amb superfície útil > 1000 m
2
 on es renovi més del 25% dels seus tancaments

Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes

Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte 

Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses

Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització ! 2anys

Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials

ÀMBIT
D’APLICACIÓ 

S’exclouen 

Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m
2

 

Província:  Capital província:  Alçada capital província:  

Població :  Alçada població:  

Zona climàtica 

 
Desnivell entre la població i la capital de província:  

       

 

 

 (1) 

Baixa càrrega interna 
(2)

  
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 

Alta càrrega interna 
(3)

 

Higrometria 3 o inferior (55% HR) 
(4)

  

Higrometria 4 (62 % HR) 
(5)

 

DADES 
PRÈVIES

Classificació dels 
espais habitables 

Segons el nivell d’humitat interior 

Higrometria 5 (70% HR) 
(6)

 
 

Opció
simplificada 

Aplicable a edificis en els quals " Percentatge d’obertures en cada façana ! 60% de la superfície de la façana 
(7)

 

" Percentatge de lluernaris en coberta ! 5% de la superfície de la coberta 

" Les solucions constructives siguin convencionals 
(8)

 
 

MÈTODE DE 
CÀLCUL

Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis " Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 

 

 

Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx 

(W/m
2
K)

 

Murs de façana

Particions interiors en contacte amb espais no habitables

Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny 
(9)

 

Terres (suelos)
 (13)  

Cobertes 
(14)  

Vidres i Marcs 
(15)  

Mitgeres 
(10)  

Taula 2.1 
segons zona 
climàtica

En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades  

    

Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements  U lim

F lim

 

 

 

RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència 
(11) 

Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts

Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m
2
K) ! 0,70 ! 0,63 ! 0,56 ! 0,49

Obertures de cobertes i façanes d’espais habitables UHlim i ULlim (W/m
2
K) ! 3,30 

EXIGÈNCIES Limitació 
demanda
energètica

Taula 2.2 
segons zona 
climàtica

 

Obertures de cobertes i façanes orientades a SO (±90º) 
(12) 

FHlim i  FLlim ! 0,35 
 

✔

✔

Barcelona Barcelona 1

843

842

E1

✔

✔

✔

0.74

0.74

0.74

0.62

0.46

3.1

1

1.2

✔

✔

9

8

7

6

5

4

3

2

12

11

ZONA CLIMÁTICA E1 

Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,57 W/m2 K
Transmitancia límite de suelos     USlim: 0,48 W/m2 K
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,35 W/m2 K
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,36 

Factor solar modificado límite de huecos FHlimTransmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 

% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 

de 11 a 20 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 

de 21 a 30 2,6 (2,9) 3,0 (3,1) 3,1 3,1 - - - - - - 

de 31 a 40 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,1 3,1 - - - 0,54 - 0,56 

de 41 a 50 2,0 (2,2) 2,4 (2,6) 3,1 3,1 - - - 0,45 0,60 0,49 

de 51 a 60 1,9 (2,0) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) - - - 0,40 0,54 0,43 

(*) 
 En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,43 se podrá tomar el valor de 

UHlim indicado entre paréntesis. 

Pobla de Lillet, la

10

Xalet del Catllaràs

13

14

15
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En:  " tancaments 

       " particions interiors  

       " ponts tèrmics  

de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que: 

" s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  

Comprovacions 

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  

 f RSi " f RSi,  min  (segons zona climàtica) 

fRSi,  min

Higrom. 3

fRSi, min

Higrom. 4
fRSi, min

Higrom. 5

En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica   

Tancaments en contacte amb el terreny 

Superficials 

Exempts de comprovació 

Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 

En:  " tancaments 

       " particions interiors  

de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 

" no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 

" no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 

" màxima condensació acumulada en 1 any ! quantitat que es pot 
evaporar en 1 any 

 

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 

Pressió de vapor <  Pressió de saturació  

(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1)

Tancaments en contacte amb el terreny 

Limitació 
condensacions 

Insterticials 

Exempts de comprovació 

Tancaments amb barrera de vapor a la part calenta 

EXIGÈNCIES 

Limitació 
permeabilitat a 
l’aire fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m
3
h/m

2
  

(seran de classe               segons norma UNE  EN 12.207:2000) 

 
Notes: 

(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 

(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o permanent): 
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 

(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips existents 

(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 

(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 

(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 

(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 

(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe, 
murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 

(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una 
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 

(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 

(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada 
cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, 
per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 

(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 

(13) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitàries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD 
1371/2007)   

(14) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007) 

(15) Transmitància mitja de la del vidre i la del marc, ponderada segons la superfície ocupada per cadascun d’ells (segons RD 1371/2007) 
 

0.64 0.78 0.9

✔

✔

✔
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HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada 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”

Edificis de nova construcció 

Rehabilitació d’edificis existents ! Edificis existents amb superfície útil > 1000m
2
 i en els que es renovi més del 25% de la 

superfície  il·luminada

Reformes de:  
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu

! quan es renovi la instal·lació d’il·luminació

! Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte 

! Construccions provisionals amb un període d’utilització previst  ! 2anys 

! Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 

! Edificis independents amb una superfície total < 50m
2

! Interior dels habitatges 

Àmbit d’aplicació 

INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
INTERIOR de: 

S’exclouen:

! Enllumenats d’emergència

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)

ZONES del GRUP 1: zones de no representació VEEI !

- administratiu en general

- andanes d’estacions de transport 

- sales de diagnòstic  

- pavellons d’exposicions o fires 

3,5

- aules i laboratoris  4,0

- habitacions d’hospital 

- zones comunes  
4,5

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

- aparcaments 

- espais esportius  

5,0

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5

ZONES del GRUP 2: zones de representació 

- administratiu en general

- estacions de transport  

- supermercats, hipermercats i grans magatzems 

- biblioteques, museus i galeries d’art 

6,0

- zones comunes en edificis residencials 7,5

- centres comercials (s’exclou les botigues) 8,0

- hosteleria i restauració  

- religiós en general

- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències  

- botigues i petit comerç  

- zones comunes  

10

- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12

VEEI (W/m
2
)

Valor 
d’Eficiència 
Energètica de la 
instal·lació 

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10

" Per a cada zona ! Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric)

" Per a zones d’ús esporàdic ! El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 

- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització

! les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre

                                
EXIGÈNCIA 

SISTEMES DE 
CONTROL i 
REGULACIÓ
de les 
instal·lacions
d’il·luminació de 
les zones dels 
grups
1 i 2  

" Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 

- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

! la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b) 

✔

✔

✔

✔
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A3 
Control de qualitat  

S’adjunta justificació del decret  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord 
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es 
justificarà especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni 
a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris 
d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi 
figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència 
prèvia) o bé es justificarà explícitament que no altera especialment les propietats 
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de 
l’EHE. 

 
− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 

inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
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− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) 

(EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les 
dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, 

segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 

abans de començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 
− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 

assaigs de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment 
juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; 
Decret 375/88, annex 1). 
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− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 

81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon 
parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar 

(UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
− Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 

s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos 

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i 
segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
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− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons 
la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 
− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 

CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 
35% i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 

 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 
afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, 
d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres 
volants o fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
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− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol 
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat 
caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del 
formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 
85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 
− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 

formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de 
l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó 
que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament 
per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
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Operatius: 
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, 
art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un 

distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
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− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 

reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 

nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de 
l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment 

o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i 
el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica 
a l’article 31 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 
de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 

l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts 
s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 
(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 
de l’EHE. 
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− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
− En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge 

segons l’article 90.4 de l’EHE. 
 

− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 

assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 

assaigs de comprovació. 
 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a 

l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 
2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 

 
− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que 

s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 

− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 
 

− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 

7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
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− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 
2.1.5) 

− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 

2.1.5) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 

2.1.5.7) 
− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
− Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 
(NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no 
es demani, indicació expressa en aquest sentit 

 
− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 
5.2 de la RL-88. 

 
− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 

fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-
88. 

 
− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-

88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de 

la RL-88. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 

l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 

 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica 

a l’article 10.1 de l’EF-96. 
 

− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
que garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que 
s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema 
de sostre té un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), 
segons l’article 9.1 de l’EF-96. 

 
− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització 

d’ús del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 

utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre 
parèntesis: 
 
Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions 

i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de 
l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions 

i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de 
l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels 

assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 

s’han fet tots els assaigs. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la 
NBE-CPI-96) 

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides 

per al compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats 
dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà 
de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 

 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la 

seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de 
reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 

s’han fet els assaigs. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra 

tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre 
aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas 
en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels 
productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 



OFICINA CONSULTORA TÈCNICA. DEMARCACIÓ DE BARCELONA DEL COAC 
 

− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/7/94. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als 

articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 



 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: Restauració del Xalet Gaudí Ref:  

Localització: La Pobla de Lillet 
Projectista: Ramon Calonge i Vallbona 
Promotor: Incasol 
Autor programa:  Data: 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

  PQ-0122 REBLERTS  X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

  PQ-0127 RASES I POUS  X PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 

  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 

  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 

  PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   X PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   X PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES    PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 

Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 

           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 

           Autocontrol del Constructor (AC) 

           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 

           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 

 

 

 

 

Fdo. Autor del programa de 

Control de la Qualitat 



R 
RAMON. 
CALONGE, 

ARQUITECTE 

Mare de Déu del Pilar 15, Pral. 2a   08003 BARCELONA    |     +34 933 199 862    |    rcalonge@coac.net    
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A4 
Residus 

S’acompanya fitxa de compliment  
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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

tipus

quantitats

Obra:
Situació:
Municipi :
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

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

Serralada del Catllaràs
La Pobla de Lillet Comarca : Berguedà

Restauració del Xalet Gaudí a la Pobla de Lillet

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 166,00 83,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
0,00
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Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 166,00 t 83,00 m3

si no
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és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

no

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 8,20 0,512 0,68
formigó 170101 0,084 47,64 0,062 19,75

petris 170107 0,052 34,21 0,082 18,72
metalls 170407 0,004 1,57 0,0009 0,20
fustes 170201 0,023 2,00 0,0663 2,50
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,29 0,00
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Residus d'enderroc 

guixos 170802 0,29 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 93,914 t 0,7504 41,85 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 10,375 0,045 9,82
obra de fàbrica 170102 0,015 4,506 0,018 5,01
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

obra de fàbrica 170102 0,015 4,506 0,018 5,01
formigó 170101 0,032 4,485 0,0244 3,20

petris 170107 0,002 0,967 0,0018 1,45
guixos 170802 0,003927 0,295 0,00972 0,00
altres 0,001 0,123 0,0013 0,16

   embalatges 0,038 0,525 0,08 3,51
fustes 170201 0,0285 0,148 0,067 0,55

plàstics 170203 0,00608 0,194 0,008 1,27
paper i cartró 170904 0,00304 0,102 0,004 1,46

metalls 170407 0,00038 0,080 0,001 0,22
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metalls 170407 0,00038 0,080 0,001 0,22

totals de construcció 10,900 t 13,33 m3

- altres
-
-
-

1 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 n
ov

em
br

e 
de

 2
00

9.
 V

2 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-



minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

-
-
si
-
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MINIMITZACIÓ

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

minimització

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

-
-
-

si
si
-
-
-
-
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6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-

5.-
6.- -

0,00 t 0,00 m3

2,00 t 2,50 m3

1,57 t 0,20 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 3,57 t 2,70 m3
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Terres

  GESTIÓ (obra)

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

6.-

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

 Excavació / Mov. terres Volum  99,60

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 99,6
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 99,6
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0,000,00

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

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

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

terres per tractar

valoritzador / abocador

0,00
0,00

0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 160 52,12
Maons, teules i ceràmics 80 12,71
Metalls 4 1,65
Fusta 2 2,15
Vidres 2 0,00
Plàstics 1 0,10
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no no especial
no no especial

no inert
no no especial
si no especial

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 

tipus de residucal separar
no inert

Plàstics 1 0,10
Paper i cartró 1 0,10
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no
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si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial
no no especial

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

-

-

-
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    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

tipus de residu
Petris
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    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
gestor adressa codi del gestor

Pol Industrial La Valldan
Containers del Berguedà C. Serra Farriols, parcel.la 137 389/97

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
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Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

PRESSUPOST 

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

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

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

Especials**: nº transports a 200 €/ transport     Contenidors  de 5 m  per cada tipus de residu 0

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 99,60
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Classificació          Transport                                                                

3153,51 498,00 897,30

Valoritzador / Abocador          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Terres 99,60
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 30,99 -
Maons i ceràmics 7,68 115,21
Petris barrejats 27,23 408,47

Metalls 0,57 8,53
Fusta 4,12 -
Vidres 0,00 0,00

- 136,16
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-

3153,51 498,00 897,30
- -

runa neta

- 100,00 -

123,95
- 100,00 -

371,86 154,94

49,47 100,00 16,49
- - -Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,72 25,78
Paper i cartró 1,97 29,59
Guixos i no especials 0,22 3,24

Perillosos Especials 0,00

590,83

Elements Auxiliars
0,00
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0,00 0,00

-
- 100,00

- - -

1037,74

Casetes d'emmagatzematge

- 100,00 -

-
- 100,00

421,32 1389,10

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3
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Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

3438,99

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

El volum de residus aparent  és de : 138,18
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documentació gràfica

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats -
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Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats 1
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Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats 1
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Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

si
-

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

Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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-

-

-

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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tècniques

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

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per la seva acceptació a la Propietat.
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per la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

m3 83,00 m3

m3 % 55,87 m3
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Previsió final del EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

Total construcció

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

Previsió inicial del Estudi

25,00

83,00

74,50

Total excavació
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L'Ajuntament d'/de La Pobla de Lillet

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

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 m3 6,01 euros

Residus de construcció * 0 m3 12,02 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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euros/m3 0

Total fiança 0,00

euros/m3 0

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 0

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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documentació gràfica
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Plànol de les instal.lacions de gestió de residus previstos a l'obra
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Seguretat i salut 
S’acompanya del corresponent Estudi de Seguretat i Salut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ÍNDEX. 

 
L’arquitecte: Calonge i Vallbona, Ramon NUM/NIF 32709/3 

 
en aplicació del Reial Decret 1627/1997  que  estableix les disposicions mínimes de seguretat i  salut en les 
obres de Construcció i per encàrrec de: 

Promotor:  NIF Q0840001 
Promotor:  NIF  

Resident a: C/ Corsega 289 

Província: Barcelona Municipi: Barcelona Codi Postal  

 
Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de: 

Detall: Restitució del Xalet del Catllaràs 

Emplaçament: Serra del Catllaràs  

   

Província: Barcelona Municipi: La Pobla de Lillet Codi Postal:  

Pressupost d´execució material aproximat: 173.800,00 Euros 

Pressupost per a  l´aplicació i execució de l´estudi de seguretat i salut: 3.490,00 Euros 
 

Redactat per el/los Arquitectes NUM/NIF  
-  /  
-  /  
-  /  
 

L´Estudi de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 
 

X Memòria descriptiva 

X Plec de condicions 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Annexos Gràfics 

Plànols: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema 
d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració 
econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de l´apartat 4 de 
l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de  ser aprovat, abans de l´inici de l´obra, per el coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del centre de treball 
a l´autoritat laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Segell del Coac amb número de visat?) 
(Número de jocs) 

A   ,  a  30   d’  DESEMBRE   de 1899 
Signat l´ Arquitecte:  
Calonge i Vallbona, Ramon 
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Introducció a l’estudi de seguretat. 
 
 
L’obra que fa referència el present estudi de seguretat, tracta sobre la restitució a l’estat original 
del Xalet gaudí a la Pobla de Lillet. 
 
El tècnic redactor és Ramon Calonge 
 
Promotor és l’INCASOL 
 
 
 
 
Memòria de l’estudi de seguretat. 
 
 
L’edifici objecte de les obres està situat al mig de la serra del Catllaràs. 
És un edifici aïllat, i en aquest sentit, els riscos més evidents, són els provocats pels treballs en 
alçada de la façana. 
 
Caldrà verificar el sòl abans de muntar les bastides, i prendre cura de la seva estabilitat durant 
l’obra. 
 
Caldrà també tenir l’obra senyalitzada i tancada. Cal tenir en compte que la seva situació 
aïllada, fa que hi hagi perill d’intrusisme. 
 
 
A continuació es fa un anàlisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents 
fases d'obra. 

 

Treballs preliminars 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Atropellament i cops amb maquinària. 

� Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 

� Caiguda de persones. 

 

Instal·lació provisional d’electricitat  
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Cremades per deflagració elèctrica. 

� Contactes elèctrics directes. 

� Contactes elèctrics indirectes. 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 
 
 
 

Enderrocs 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 



� Caiguda d'objectes. 

� Caiguda de runa. 

� Esfondraments no controlats. 

� Generació de pols. 

� Projecció de partícules. 

� Cops i talls. 

� Ambient excessivament sorollós. 

� Sobreesforços per postures incorrectes. 

 

 

Buidats i moviments de terres 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny 

� Atropellament i cops amb la maquinària. 

� Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Interferències amb instal.lacions de subministrament públic. 
 

 

Fonaments 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Lliscament i esllavissada del terreny 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Atropellament i cops amb la maquinària. 

� Cops i talls amb eines de mà. 

� Interferències amb instal·lacions de subministrament. 

 

 

Xarxa horitzontal de sanejament 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Esllavissades del terreny 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Cop i talls. 

� Atrapament amb tubs i elements d'hissat 
 
 

Estructura nova 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda d'objectes 

� Cops i talls produïts per eines de mà. 



� Ferides per punxades a les extremitats. 

� Contactes elèctrics 
 
 
 

Ram de paleta 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda de material. 

� Lesions oculars. 

� Afeccions a la pell. 

� Cops i talls produïts per eines de mà. 

� Generació de pols. 
 
 
 

Cobertes 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de materials.  

� Cremades. 

� Afeccions de la pell. 

� Cops i talls a les extremitats. 

 

 

Acabats 

 

Riscos generals més freqüents: 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda de materials. 

� Topades amb objectes. 

� Ferides a les extremitats superiors i inferiors. 

� Talls i cops amb la maquinària de mà. 

� Projecció de partícules. 

 

Riscos específics per a envidraments: 

� Lliscament per mal funcionament de les ventoses. 

� Talls a extremitats superior i inferiors. 

� Topades contra vidres ja col·locats. 

� Lesions oculars per trencament. 

 

Riscos específics per a pintures i vernissos: 

� Intoxicació per emanació de gasos. 

� Cremades per deflagracions i incendis. 



� Esquitxades a cara i ulls 

 

Instal·lacions 
 

Alguns dels riscos més freqüents: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 

� Topades contra objectes 

� Ferides a les extremitats superiors 

� Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis. 

 

 

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

 

Alguns dels riscos de danys a tercers: 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o 
objectes són els següents: 

1. Caiguda de persones al mateix nivell. 

2. Caiguda d'objectes. 

3. Atropellaments. 

4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

 

Riscos per al desplaçament a l'obra i mesures de protecció 

 

1. Tancament perimetral de l’obra, per evitar el lliure transit de les persones. 

 

 



arquitecte: Ramon Calonge i Vallbona 

projecte: Restitució del Xalet del Catllaràs 
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DEMOLICIONS 
1.-Introducció. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

• Demolició manual (mètode clàssic).   
• Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 
• Demolició per explosius (voladura controlada). 
• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest 
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o 
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de 
gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de 
combustible, si els hagués. 

• La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per 
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs 
contaminació per aigües residuals. 

• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
• I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el 

cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

• una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, 
temps i cost. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, 
àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

• Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de 
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de 
Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: 
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la 
previsió de vies d’evacuació.  

 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 5/83 

DEMOLICIÓ  MANUAL  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 

La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
• Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
• Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
• Enderrocament de la coberta. 
• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents 
plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda 
del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les 
subactivitats següents: 

• operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
• conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
• Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 

• Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, 
àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma 
acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

• Eines manuals. 
• Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
• Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 6/83 

DEMOLICIÓ MANUAL 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les 
màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel 
nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
possible. 

Abans de la demolició: 

• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada 
s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de 
seguretat vial corresponents. 

• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, 
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de 

pols durant  la realització dels treballs. 
• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) 

per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 
maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida 
envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius 
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 

• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que 
s’abatin o es tombin. 

• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar 

alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que 
no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables 
en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior 
a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda 
dels treballadors. 

• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les 
runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, 

tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de 

gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 

punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o 

altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i 
endreçada. 

• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les 
bastides. 
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• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes. 

• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a 
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment 

casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, 

aquest emprarà guants de cuir. 
• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies 
respiratòries. 

• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de 
protecció contraimpactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions 
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les 
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL  
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, 
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu 
centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de perill en general. 
• Senyal d’advertència de matèries explosives. 
• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MOVIMENT DE TERRES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

• Esplanacions:   
- desmunts. 
- terraplens. 
• Buidats. 
• Excavacions de rases i pous.  

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 
recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 

els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
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BUIDATS 

1.- Definició i  descripció. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 

1.2 Descripció: 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si 
no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i 
inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  

• conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
• operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
• conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
• senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a 
dir : 

• excavadores. 
• camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi 
hagués tancaments pantalla): 

• Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
• Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  

carrers. 
• Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
• Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
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BUIDATS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 
 

1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                     BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA          GREU             BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU        MEDI  
16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.       ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al 
nivell de soroll. 
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BUIDATS 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i 

de les oficines. 
• S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 

moviment de terres. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara 
no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible. 

• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 
progressen. 

• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de 
les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  
provocar una certa inestabilitat. 

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, 
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de 
seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  

• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada 

que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la 
pendent de la rampa.  

• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions 
a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

• Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
• El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i 

davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre 
l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé 
de  5 metres). 

• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida 
metàl·lica tubular modular. 

• El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 

• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 
l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les 
fonamentacions veïnes. 

• És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de 

seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 

quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que 

els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 

d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
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• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Dúmpers de petita cilindrada 
 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. 
Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 

• Senyal de perill indefinit.  
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat :  

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de perill en general. 
• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RASES  I POUS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

• conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
• operaris per realitzar l’excavació manual. 
• operaris pels treballs d’estretament. 
• conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• màquines excavadores. 
• camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

• Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
• Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
• Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
• En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                     MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 
3.- Norma de Seguretat. 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant. Si encara no fos així, es construirien . 

PROCÉS 
Rases 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  
amb  la corresponent experiència. 

• No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir 
utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior 
del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i 
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 

tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. 

el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 

palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
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• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per 
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar 
el risc de contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó 
de seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 

• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la 
mesura del possible.   

• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser 
realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en 

la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 

entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i 

alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 
- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  

de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 

- El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar . 

- Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es 
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
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- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 
capacitat. 

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 

canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 

un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit 
de vianants  a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per 
la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  

evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon 

estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 

Elements Auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RASES I POUS 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat : 

• Senyal de perill indefinit. 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:  
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap.  
• Senyal de protecció obligatòria de la vista 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RASES I POUS 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
• Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

• Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 
• Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  
• Estructures de fusta 
• Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

• Verticals: pilars o murs de càrrega. 
• Horitzontals: forjats. 
• Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

• Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 
seguretat. 

• Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 
apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones 
d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 
resistent i  de suport de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Construcció de pilars: 

• Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a 
les esperes convenientment. 

• Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos 
costats del pilar. 

• Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 
• S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de 

recolzar sobre una plataforma de formigonat. 
• A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 
• Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 
  
Construcció del forjat: 

• Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 
• Col·locació de puntals, sotaponts. 
• Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  
• Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 
• Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 
• Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  
• Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 

palatinant. 
  
Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 
• ferrallistes. 
• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al bombeig del formigó. 
• operadors de grua. 

  
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 

• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements 
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

• Eines manuals. 
• Instal·lació elèctrica provisional.  
• Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos                                                       Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                    ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT 
 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                      MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA LLEU MEDI 
 7.- Cops contra objectes immòbils.                             ALTA LLEU MEDI 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 
10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 
13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives      

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
(8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
(28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 
bastida tubular. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura : 

Planta en construcció del forjat. 

• Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  
xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella 
segons les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la 
seva execució  prenent com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés 
l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat 
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La 
separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que 
cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per 
aquest  motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a 
màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del 
perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de 
què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es 
donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes 
horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual 
s’està construint. 

• En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de 
caiguda al buit. 

Altres plantes fins al tancament. 

• En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es 
procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés). 

• A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu 
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de 
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests 
muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim 
l’anterior protecció que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de 
materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el 
nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments 
definitius. 

• Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que 
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita 
xarxa, tenint present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran 
d’instal·lar muntants tipus guardacossos. 

• També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 
i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

 
NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir 
les següents condicions bàsiques: 

• hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 
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• el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància 
entre forjats. 

• la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 
entre la bastida  i el perímetre del forjat. 

Protecció de buits horitzontals. 

• S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en 
ordre de preferència: 

• Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en 
l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es 
protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

• Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

• Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la 
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de 
muntant. 

• Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub 
quadrat al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà 
subjectat per guardacossos a  cada 2,5 m. 

Murs de formigó armat 

• En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 
- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta 

del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  el seu 
perímetre la corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 
- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les 

zones de treball. 
- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides 

tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 
- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació 

de la zona de treball i  el seu accés. 
• Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari 

utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de 
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que 
s’haurà d’estintolar per  evitar la bolcada deguda al vent. 

• Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

• El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 
• Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 

operari. 
• En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir 

present   emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca 

s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides. 
• L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 
• L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 

Altres consideracions 

• En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de 
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 

• En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera 
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 

• El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 
braços. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de 
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

• No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
• L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, 

guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
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• El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre 
una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de 
seguretat. 

• Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida 
tubular. 

• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
• Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les 

instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
• El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i 

botes de cuir. 
• És prohibit de desencofrar amb la grua. 
• Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 
• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 

curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius 
magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Serra circular 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons 

les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a 
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa 
tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així 
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre 
màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 
mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. 
com a mínim. 

• Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa 
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda 
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa 
serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i 
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra 
metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de 
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 
màxim. 

• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d'ample.  
• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Treballs  amb encofrats(encofradors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
• Treballs  amb armadures(armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
• Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
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COBERTES 
1. Introducció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

• Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 
• Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 
• Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per 
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es 
farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar 
el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al 
forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat 
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La 
instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant 
en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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COBERTES INCLINADES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una 
pendent superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  

1.2 Descripció: 

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 

• un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 
• un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats 

per envanets de sostremort ,cerres, etc. 
• un entramat de llistons de fusta. 
 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 

• la pendent. 
• la forma de la peça bàsica. 
• la fixació. 
• la permeabilitat. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 

• teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir 
poca pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix 
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es 
poden augmentar les pendents i disminuir així  l’encobriment. 

• pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques 
adequades, per aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

• sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que 
permeten gran variabilitat de pendents.  

• galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment 
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 

• Gruistes. 
• Paletes. 
  
També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 

• Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport 
auxiliar, etc.  

• Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 
• Eines manuals. 
• Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES INCLINADES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos  
 

Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.               ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                      BAIXA LLEU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                     BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 
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COBERTES INCLINADES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 
s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més 
alta de la coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 
construcció de la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral. 

• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 
les corresponents baranes de seguretat. 

• En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a 
l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 

• També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

• O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació 
d’una bastida de façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc 
de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les  escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació: 

• Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del 
mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es 
protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

• Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

 
 
• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 

Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o 
encintats en el corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran 
els materials i les eines que pugin desprendre’s. 

• Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà 
en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta 
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es 
realitzen aquests treballs.  

• L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala 1 metre l’alçada a guardar. 

• La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant 
passarel·les de 60 cm. d’amplària. 

• Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar 
els petits ajusts. 

• Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets 
d’utilització immediata. 

• Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 
• L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors 

subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
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• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal 
manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  manipulació. 

• Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta 
zona també hi haurà un extintor de pols química seca. 

• Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 
• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 
• Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de 

segellament.   
• S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 
• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són 

enviades  pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts 
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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COBERTES INCLINADES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un 
muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta 
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà 
de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a  distància màxima. 

• Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es 
clavaran a ella. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d'ample. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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COBERTES INCLINADES 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 
 

• Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
  
•  Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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TANCAMENTS EXTERIORS 
1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

• blocs.  
• maons:  
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 
• vidre. 

Façanes prefabricades:   

• tancament cortina.  
• plafons pesats de formigó.  
• plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, 
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la 
confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al 
lloc on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la 
grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i 
tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació 
del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les 
preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

• col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
• senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
• col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
• instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 

l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió 
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• operadors de grua. 
• manobres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de 
la façana. 

• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

• Eines manuals. 
• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 

de les plantes. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 

general. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 
2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 
18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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FÀBRICA DE MAÓ 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

• Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 

• Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

• En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
• S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  

dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  
• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides 

i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 

especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes 

de 30 Kg. 
• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  
aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Bastides de façanes.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruixària i 20 cm. d'amplària. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   
• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 
• Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS INTERIORS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors: 

• De totxo 
• Prefabricats:  
- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

1.3 Observacions generals: 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a 
la confecció d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de 
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva 
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides 
en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el 
desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una 
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
    
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així 
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors. 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

• Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
• Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
• Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant 
la grua, si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, 
auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el 
muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
  
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• operadors de grua. 
• paletes. 
• operaris de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
envans: 

• Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 

• Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a 

cada planta. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 

general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el 
muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes 
plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i 
de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un 
punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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DE TOTXO 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell                   MÈDIA        MOLT GREU    ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA             GREU                MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom                            BAIXA         GREU              BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació                        BAIXA      LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes                                                  BAIXA          GREU               BAIX 
6.-Trepitjada sobre objectes                                         MÈDIA     LLEU                BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.                                ALTA              LLEU    MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.               MÈDIA         GREU             MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                      MÈDIA       LLEU      BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA           LLEU               BAIX  
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA    GREU        BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                                MÈDIA      GREU              MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA           LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA       LLEU             MEDI 
27.-Malaties causades per agents químics.                   MÈDIA       GREU            MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA             GREU              MEDI  

 

OBSERVACIONS: 

(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 
manca, es farà servir la grua torre. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin 
construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 
il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en 
les activitats anteriors. 

• En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre 
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
• Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell 
del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva 
funció. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 

ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  

erosions.  
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb 

ulleres antipartícules. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs 
a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

• S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 
• Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 

de barana perimètrica. 
• Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 

superiors als d’ús. 
• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a 
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Formigonera pastera 
Serra 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs amb forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al 
qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada a aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

•  Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
• Pels treballs de maçoneria : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 
1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 

d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 

s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix. 

 
• Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 

fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 

acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

a sobre de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 

natural o artificial. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

• per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
• per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 
• Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 
• Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
• Adreçat:  
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 
• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• presa provisional d’aigua. 
• instal·lació elèctrica provisional. 
• instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos 
i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 
• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat 

a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions. 
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 

especial cura de no posar el peu sota del palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes 
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb 
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 
penjada. 

• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 

abatibles. 
• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 

simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
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• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, 
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega 
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, 
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat  

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Pistola fixa-claus 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 
 
• Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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PAVIMENTS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de 
goma i policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la 
grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

• tipus de revestiments amb peces rígides:  
- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 

permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 
 
• tipus de revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 

tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, 

de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades. 

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 
• tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials 
a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar 

el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 

grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 

qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas 
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 

paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes 

de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport 

per evitar accidents per vessament de la càrrega.  
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 

recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a 

on es vagi a col·locar. 
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• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol 

de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per 

risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb 

els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 

amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han 

de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es 
necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 

plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 

d’evacuar als muntacàrregues. 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 

constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 

tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Grúes i aparells elevadors 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 67/83 

PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

1.2 Tipus de sostres: 

• Revestiments de sostres:  
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

sobre la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
 
• Cels rasos: 
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars 
modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals 
ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RAM DE FUSTER 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, 
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
• acer. 
• acer inoxidable. 
• alumini (aliatges lleugeres). 
• fusta. 
• PVC (plàstics). 
 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

• acer. 
• fusta. 
• vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i 
armaris encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 
l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 
a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues 
o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• fusters. 
• vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

• Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
• Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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RAM DE FUSTER 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 
d’obra. 

• A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

• En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 
amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 

• Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
• En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
• Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 

fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
• Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

• En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà.  

• Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

• Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

• Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

• Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

• Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
• Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 

procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i 
caigudes. 
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• Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 
“corrent d’aire”. 

• El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així 
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill 
d’incendi, i un altre de no fumeu. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó 
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 

• Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
• A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 
• És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
• Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
• Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
• La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
• El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
• Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
• Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
• Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
• Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la 

part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs. 

• Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs 
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Esmoladora angular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
• Pels treballs de fusteria de fusta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 
• Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 
• Pels treballs de cristalleria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

OXITALLADA   
• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 

següents condicions: 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  que 

estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 

comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 

d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 

careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, 
polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, 

per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 

recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas 

del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en 

poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció 
química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora 
amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma 

més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. 

Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 

ESCALES DE MÀ. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
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TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 

pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 

treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

FORMIGONERES PASTERES 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 
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• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador 
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  

terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

BOMBAMENT DEL MORTER 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

• La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, 
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un 
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 

• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a 
la sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 

• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

• Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 
aparellador o arquitecte tècnic. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, 

es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el 
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 
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- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 
• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors 

i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència 
del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 
• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 

necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 
• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 

autor del projecte de muntatge. 
• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 

portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 
• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 

convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es 
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic 
competent. 

• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les 
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 
mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 

• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en 
condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

MÀQUINA DE TREPAR. 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes 
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• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans 
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb 
filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades 
de la Grueta  “maquinillo”. 

• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 

efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  

tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 

subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades 
en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 
de falsa maniobra.  

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, 
a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa.  

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 

carretó fora de servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 

fleixada i ubicada correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  

altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la 

càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 
• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 

motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es 
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
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• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 
del temps.  

 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  

estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició 

neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  

seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 

darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 

s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  

del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 

circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb  el fre posat. 
• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi 

hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a 

les operacions de descens de la mateixa. 
• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

• En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat. 

• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
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• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 

• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 

a la nostra legislació vigent : 
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 

Manutenció. 
- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 

del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 

 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 

lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc 
de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, 
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 

fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

PERFORADORA PORTÀTIL 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
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• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 
lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 
apliqui la broca i embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 
connectada a la xarxa elèctrica. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 

• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint 
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de 
les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
  



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents.  
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
� REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

� FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
� ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
� CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 
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Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 

EXTERIOR WALL-TERM ® 

.                                         PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA                                 . 
Se realiza por empresas especializadas, reconocidas, bajo control y asistencia 
técnica de REVETÓN. La supervisión de los trabajos se lleva a cabo por un 
representante de la Sociedad. 
 
Naturaleza de los soportes (nuevos o en servicio): 
 
Hormigón in situ o prefabricado, Ladrillo cerámico, Bloques de hormigón y 
Revocos. 
 
Preparación de los soportes 
 
Soportes nuevos: 
Los soportes deben estar secos, limpios de polvo, estables y sin irregularidades o 
desniveles de superficies superiores a 0,5 cm. Deben eliminarse los 
desencofrantes y productos de curado en paramentos de hormigón. 
 
Los trabajos interiores de albañilería y solados, deben estar totalmente acabados 
(fraguados y secos) para evitar una posible transmisión de humedad al Sistema 
en su cara posterior. 
 
Soportes en servicio: 
Si reúnen las mismas características que los anteriores, se usa la misma 
preparación. 
Para aquellos soportes que estén pintados o tengan un revestimiento de materia 
orgánica, es necesario sanearlos para conseguir la máxima adherencia. 
 
En el caso de enfoscados con morteros hidráulicos es preciso efectuar un 
muestreo para conocer su estado en toda la superficie. Las zonas deterioradas 
(abolsamientos, desconchados, etc.) se pican y reparan. 
Las fisuras estables superiores a 1 mm. se sellan con MASITEX FIBRA 
ELÁSTICA. En el caso de fisuras no estables, éstas deben puentearse para evitar 
transmisión de tensiones a las placas. 
Utensilios para su aplicación 
• Agitador eléctrico para la mezcla del adhesivo WALL-TERM con el cemento 
• Llana y regla de nivel para la colocación de las placas. 
• Tijeras para cortar el tejido. 
• Llana de acero inoxidable para embeber el tejido en el adhesivo. 
• Talocha de plástico para texturar el revestimiento de acabado. 
• Rodillo de picar. 
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Condiciones para la aplicación 
 
El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la 
temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5° C, o superior a 35° C ni en 
ambiente con Humedad Relativa superior al 80 por 100. 
 
El Sistema WALL-TERM no puede utilizarse en la cara superior de paramentos 
horizontales o inclinados. 
 
La aplicación del Sistema debe realizarse, como mínimo, a partir de 15 cm. por 
encima de la rasante. 
 
 
Descripción de la puesta en obra 
 
La aplicación de los diferentes componentes del Sistema se efectúa de a forma 
siguiente: 
 
Encolado de las placas aislantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� �
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Una vez fijado el perfil especial de arranque, se colocarán las placas encoladas de 
EPS de abajo arriba y a tope, con juntas contrapeadas. La pasta para encolado se 
prepara añadiendo al Adhesivo WALL-TERM, el 30% en peso de cemento CEM 
11-32.5 y se hace la mezcla con un agitador adecuado para evitar la formación de 
grumos y conseguir una mezcla homogénea. 
 
El adhesivo, así preparado, se aplica sobre las placas formando un cordón 
perimetral, colocado de 3 a 4cm del borde de la placa de manera que evita la 
penetración de la pasta en las juntas; se complementa el cordón perimetral con 
tres puntos centrales. Debe evitarse el relleno de las juntas entre placas. 
 
En el cordón se dejan unos 5cm sin pasta con el fin de que pueda escapar el aire 
al presionar la placa. 
 
Las placas son presionadas sobre la pared con pequeños golpes aplicados con un 
alisador,controlando la planimetría. 
 
No se admitirán juntas abiertas de más de 2 mm. en la unión con elementos 
rígidos se deja holgura de aproximadamente 1 cm. para su posterior sellado con 
MASITEXP. 
 
 
Fijación mecánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � �
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Como complemento al sistema de encolado, se fijarán las placas mecánicamente 
mediante tacos de expansión HILTI ó similares, aprobados por Alp-Revetón, s. l. 
El número de tacos a colocar depende del soporte a proteger; puede ser de 
hormigón donde se puede colocar 8 tacos/m² hasta ladrillo visto donde es 
suficiente con fijar las placas en las zonas bajas y de forjado con 5 tacos/m². 
 
La experiencia recomienda una buena limpieza y preparación del soporte. 
 
Colocación de la armadura 
Después de la colocación de las placas aislantes, tras un secado de unas 24 
horas y previamente al extendido del adhesivo y a la extensión de la armadura, se 
procederá en primer lugar a un lijado para eliminar los pequeños escalones que 
puedan existir entre placas. Los eventuales defectos de juntas se taparán con tiras 
de EPS. 
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Una vez realizado este lijado, y en segundo lugar, se colocarán como protección 
en aristas, ángulos y juntas de dilatación, perfiles de remate lateral o angulares, 
fijándolos con el mismo adhesivo utilizado para la fijación de las placas aislantes. 
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A continuación se procede a la colocación de la armadura con el adhesivo WALL-
TERM, preparado de igual modo que para la colocación de las placas. 
 
El adhesivo se extiende en capa uniforme sobre las placas, haciendo penetrar la 
armadura mediante presión dentro del adhesivo fresco (3,2 a 3,6 kg/m² de pasta 
preparada). Después de un mínimo de 12 horas de secado, se aplica una 
segunda capa de adhesivo, aproximadamente de 2,8 a 3.4 kg/m² de pasta 
preparada. La armadura tendrá en todos los sentidos unos solapos de 10 cm. 
(puntualmente se aceptarán 8 cm). El espesor mínimo en seco, en cualquier punto 
es de 2,5 mm y la armadura tiene que estar en el medio. 
 
En el caso de fachadas expuestas a los golpes, para aumentar la resistencia al 
punzonamiento, se colocará la armadura de refuerzo con el adhesivo 
directamente sobre las placas. Esta armadura complementa a la armadura normal 
que recubre todo el sistema. 
 
Colocación de angulares 
 
Se colocan en aristas y ángulos, como protección, fijándolos con el mismo 
adhesivo utilizado para la sujeción de las placas aislantes. 
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Los diferentes ángulos que se emplean en el sistema son: 

 
• De arranque, que sirve para dar el nivel y que está provisto de un goterón  
  que impide el retomo de agua hacia el interior del sistema. 
 
• El de cantonera que sirve para proteger todas las aristas. 

 
• Los diferentes ángulos de cierre del sistema. 

 
 
Aplicación del revestimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos de acabado son los granulados REVETÓN 3000, REVETÓN 5000, 
REVETÓN 7000, COTEFILM NG GRANULADO O CUARZOTREX o bien los 
COTEFILM NG LISO, NG LISO MATE O NG RUGOSO. 
 
Una vez seco y endurecido el adhesivo WALL-TERM (mínimo 24 horas), se aplica 
el revestimiento de acabado para obtener la textura deseada. Para regularizar la 
absorción y el color de fondo se aplica, antes del revestimiento, como fondo 
SIMILAR LISO  
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Fijación de objetos 
 
Para la fijación de objetos se evitará al máximo la perforación del sistema. Cuando 
sea indispensable, se realizará la fijación directamente en el soporte, sellándose la 
unión con MASITEX P, adecuada para la obra. 
 
Consumos mínimos 
 
Adhesivo (pasta preparada): para pegar el aislamiento, aproximadamente, 4 kg/m² 
de pendiendo del soporte. 
 
Adhesivo (pasta preparada): para la colocación de la malla un total de 5 a 5 kg/m² 
 
Reparaciones 
 
En toda la reparación se tiene que mantener el solape de las mallas, debido a ello 
se procederá a la eliminación del revestimiento en una franja de 8 cm. en el 
perímetro del parche, colocándose la malla de manera tradicional con el adhesivo 
WALL-TERM y restaurando a posteriori el acabado. La limpieza de la fachada se 
puede realizar con agua a presión moderada, después de aplicar el producto 
LIMPIADOR REFORZANTE. 
 
En casos de repintado, y según indicaciones del fabricante, se recomienda la 
aplicación de estos dos posibles productos, ambos compatibles con el sistema: 
ÁBSYDE Y REVETÓN SILICONE 
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I. BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 
 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo con: 

 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE (1) del 21 Diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
estados miembros sobre los productos de construcción, modificado por la Directiva del 
Consejo  93/68/CEE de Julio de 1993 (2) y el Reglamento (CE) Nº 1882/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (3).  

 

- El Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (4) y el Real Decreto 1328/1995, de 28 de Julio, por el que se modifican, 
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre. (BOE 19.895) y la 
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre.  

 

- Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión de 
los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el anexo de la Decisión 
de la Comisión 94/23/CE (5). 

 

- La Guía DITE nº. 004 para la realización del Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo para Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior  con 
Revoco, ETAG 004, edición Marzo 2000. 

 
2.  El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja está autorizado para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo. La comprobación puede tener lugar en las plantas de fabricación. 
Sin embargo, la responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al 
beneficiario del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros 

fabricantes o representantes de los mismos, distintos de aquellos que se indican en la 
página 1, o a otras plantas de fabricación distintas de las indicadas en la página 1 de 
este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo al Articulo 5.1 de la 
Directiva del Consejo 89/106/CEE. 

 
5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su 

trasmisión por medios electrónicos, debe ser íntegra. Sin embargo, puede realizarse 
una reproducción parcial con el consentimiento escrito del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. En este caso, dicha reproducción parcial debe estar 
designada como tal. Los textos y los dibujos de la documentación técnica no deben 
estar en contradicción con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
6.  El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de 

Concesión del DITE en su lengua oficial. Esta versión corresponde totalmente con la 
versión utilizada por la EOTA en su circulación. Las traducciones a otros idiomas 
deben estar designadas como tales. 

                                                      
(1) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 40, 11.2.1989, p.12 
(2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 220, 30.8.1993, p.1 
(3) Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 284, 31.10.2003, p. 25 
(4) Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
(5) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 17, 20.1.1994, p.34 
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II. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO 
 
 
1 Definición de productos y uso previsto 
 

La composición y puesta en obra del “Sistema WALL-TERM®” de aislamiento térmico por el 
exterior con revoco (en inglés external thermal insulation composite system ETICS) se corresponde 
con la información técnica del beneficiario facilitada al Instituto de Ciencias de Construcción “Eduardo 
Torroja” (IETcc) (6).  

 
El sistema comprende los componentes descritos a continuación, que son fabricados por el 

beneficiario del DITE o bien por un proveedor. El sistema se ejecuta en obra con estos componentes. 
El beneficiario del DITE concedido a este sistema es el responsable último de su comercialización. El 
sistema se une al soporte mediante adhesivo y fijaciones mecánicas suplementarias. La carga es 
totalmente distribuida por la capa de adhesivo. Las fijaciones mecánicas se utilizan principalmente 
para proporcionar estabilidad hasta que el adhesivo haya alcanzado su total endurecimiento, y actúan 
como una conexión temporal para evitar el riesgo de desprendimiento. 
 
 
1.1 Definición de productos componentes 

 

 Componentes  
(Véase § 2.3. para mayor información sobre características y prestaciones) 

Rendimiento 
(aprox.  
[kg/m²]) 

Esp. 
[mm] 

BONDED ETICS with supplementary mechanical fixings 
Adhesivo: “WALL-TERM” ® 
(Pasta que requiere adición de como máximo un 30 % de cemento CEM II, aplicándose 
en cordones de entre 60 y 80 mm de anchura) 

 
 

3 - 4 

 
-- 

Material 
aislante y 
método de 
fijación Aislante térmico EPS: 

Placa estándar prefabricada de poliestireno expandido conforme con Norma UNE EN 
13163:2001) 

 
-- 

30 to 
100 

Capa base 

Adhesivo:“WALL-TERM“ ® 
(Pasta que requiere adición de como máximo un 30 % de cemento CEM II. 
Aplicándose en capa continua aplicado en capa continua). Producto idéntico al 
adhesivo arriba mencionado  

7 

1.5 to 2 
mm por 
mano 
en 2 

manos 

Malla de 
fibra de 
vidrio  

“ROTATEX WG 50 G9”  
(Malla estándar de fibra de vidrio resistente a los álcalis, con masa / ud de superficie ≥ 150 gr/m²) 
“ARS 208”  
(Malla de refuerzo de fibra de vidrio resistente a los álcalis, con masa/ud  superficie ≥ 720 gr/m²) 

-- -- 

Capa de 
imprimación 

“SIMILAR LISO” ® 
(Pintura a base de ligante acrílico que requiere opcionalmente la  adición de entre un 10 % y un 20 
de agua) específica para los siguientes productos: REVETON 3000, REVETON 5000 y REVETON 
7000. 
“COTEFILM imprimación acuosa” ® 
(Pintura a base de ligante acrílico que requiere opcionalmente la  adición de entre un 10 % y un 20 
de agua para la 1ª capa ) específica para los siguientes productos:: COTEFILM NG liso, COTEFILM 
NG granulado,  COTEFILM NG rugoso, y CUARZO TREX.  

0.20  
 
 

0,25 

0.1 
(aprox) 

 
 

0.1 
(aprox) 

“REVETON 3000” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 3,5 2-3 

“REVETON 5000” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,5 2 

“REVETON 7000” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,5 2 

“CUARZO TREX” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,4 -3 2 

“COTEFILM NG liso” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,20 m2/l 

“COTEFILM NG granulado” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 0,85 m2/l 

Capa de 
acabado 

“COTEFILM NG rugoso” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 1,82 m2/l 

0.250 -
0.300 

mm por  
mano 
en 2 

manos 

Supplementary fixings: Anclajes plásticos (clavo y vaina)para placa aislante de 
longitudes diferentes según espesor de placa 
Perfilería de aluminio  (arranque, esquina, coronación y alféizar) y sus fijaciones 
correspondientes. 

Ancillary 
elements 

Sellante de poliuretano: “MASITEX P ® “ 

Son responsabilidad 
del beneficario del 

DITE 
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1.2 Uso previsto 
 

El “Sistema WALL-TERM®” está previsto para uso como aislamiento térmico por el exterior 
de muros de edificación. Los muros pueden ser de albañileria (ladrillo, bloque, o bien de 
hormigón, hecho in situ o a base de paneles prefabricados). El sistema está destinado a dotar 
al paramento sobre el que se instale de un aislamiento térmico satisfactorio. 

 
El “Sistema WALL-TERM®” se compone de elementos no portantes y no participa en la 

estabilidad ni en la estanquidad al aire del soporte sobre el que se aplica, pero en cambio 
contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales. El sistema puede 
utilizarse tanto en obra nueva como en rehabilitación. Puede asimismo, utilizarse sobre 
superficies inclinadas u horizontales que no estén expuestas al agua de lluvia. Según el 
estado del soporte y las disposiciones normativas nacionales, puede ser necesario realizar 
una preparación previa del mismo (véase apartado 7.2.1 de la Guía DITE 004). 
 

Las disposiciones establecidas en el presente Documento de Idoneidad Técnica Europeo 
presuponen una vida útil de, como mínimo 25 años para el sistema, siempre y cuando el 
sistema se haya instalado correctamente y esté sometido a un adecuado uso y 
mantenimiento. Las indicaciones sobre la vida útil del sistema no pueden ser interpretadas 
como una garantía dada por el fabricante y deberían ser consideradas como un referencia 
para la adecuada elección del producto en relación con una vida útil del sistema que sea 
económicamente razonable. 
 
 
 
 
2 Características de los productos y métodos de verificación  
 
 
 
2.1 Generalidades 
 

La identificación y evaluación de la aptitud de empleo del sistema de acuerdo con los 
Requisitos Esenciales fueron realizadas según la edición de Marzo de 2000 de la Guía nº. 
004 del Documento de Idoneidad Técnica Europeo (en inglés, European Technical Approval 
Guideline ETAG n.004) para sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco. Los valores de aquellas características (tanto de los componentes como del 
sistema) no especificadas en este Documento o en sus Anejos, deberán corresponder con 
aquellos registrados en la documentación técnica verificada por el IETcc).  
 
 
 
2.2 Características del sistema 
 
2.2.1 Reacción al fuego  
 

Euroclase según UNE EN 13501-1:2002. F sin ensayo (prestación no determinada). 
 

En relación con las fachadas no se ha establecido un escenario europeo sobre fuego. En 
algunos Estados Miembros, la clasificación (F) de acuerdo con la Norma UNE EN 13501-
2:2002 puede no ser suficiente para su uso en fachadas. Hasta que se termine la 
clasificación europea, puede que sea necesario realizar una evaluación adicional de acuerdo 
con las disposiciones nacionales (ej. sobre la base de un ensayo a mayor escala) para así 
satisfacer las exigencias de los Estados Miembros. 
                                                                                                                                                                        
(6) La documentación técnica para este DITE se ha facilitado al IETcc, y en lo que sea relevante, se encuentra a disposición de los organismos 

de inspección involucrados en la certificación de conformidad. 



Página 5 de 15  del Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE – 07/0002, emitido el 16 de Abril de 2007. 

 

2.2.2 Absorción de agua 
 

Los resultados de ensayos sobre producto fabricado fueron:  
 

Composición del sistema: Capa base WALL-TERM (espesor  4 mm)con la siguientes capas 

Capa base 
WALL-TERM 

® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
3000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 
REVETON 

5000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
7000® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 
CUARZO 
TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
liso® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
rugoso® 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: 
< 0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: 
< 0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m22 
 
 
2.2.3 Comportamiento higrotérmico 
 

Se ha evaluado sobre una maqueta de muro con ventana a tamaño real. Durante los ciclos 
de calor-lluvia como de calor-frío, no se produjeron ninguno de los siguientes defectos: 
 

- Embolsamiento o desconchamiento de los acabados. 
 

- Fallos o agrietamiento asociado a las juntas entre bordes de aislante o perfiles instalados 
con el sistema. 

 

-   Desprendimientos del revestimiento. 
 

-   Fisuración del revestimiento que permita la penetración de agua en el aislante. 
 

El sistema se considera en consecuencia como resistente a los ciclos higrotérmicos. 
 
 
2.2.4 Comportamiento frente a hielo/deshielo 
 

Los resultados de absorción de agua tanto de las probetas de capa base como del 
sistema con sus acabados, son inferiores a 0,5 kg/m2 tras 24 horas, por lo que el sistema se 
considera como resistente a los ciclos de hielo / deshielo. 
 
 
2.2.5 Resistencia al impacto 
 

Los resultados de ensayo de resistencia al choque de cuerpo duro  (3 y 10 Julios) y a la 
perforación, suponen la clasificación del sistema en la categoría de uso indicada en la tabla: 

 

Composición del sistema:  
Capa base WALL-TERM ® con malla estándar de fibra de vidrio más las capas siguientes 

 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
3000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 
REVETON 

5000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
7000® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 
CUARZO 
TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
liso® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG 

granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG 

rugoso® 
Categoría 
de uso (7) II II II II III II III 

                                                      
7
 Categoría II: Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos directos causados por golpes u objetos lanzados desde zonas 

públicas,  donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto,  o bien  en zonas de  acceso restringido situadas a niveles inferiores. 
 Categoria III: Apto para paramentos situados en zonas donde son improbables los daños causados por personas, o bien por golpes u objetos 

lanzados.  
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Composición del Sistema:  
Capa base WALL-TERM® con malla de refuerzo y las siguientes capas 

 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 3000 
® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 
REVETON 

5000® 

Imprimación® 
SIMILAR liso 

 

Capa de 
acabado 

REVETON 7000
® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 
CUARZO 
TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG liso® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG 

granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG rugoso®

Categoría de 
uso (8)  I I I I I I I 

 
 
2.2.6 Permeabilidad al vapor de agua 

 
 
 
2.2.7 Sustancias peligrosas 
 

El sistema cumple con las disposiciones del Documento Guía H: “Un Enfoque 
Armonizado sobre las sustancias peligrosas bajo la Directiva de Productos de 
Construcción”(9). Al respecto, el beneficiario del DITE ha realizado y entregado al IETcc una 
declaración de su cumplimiento. Además de las disposiciones contenidas en ese 
Documento Guía H, pueden existir otras exigencias sobre sustancias peligrosas aplicables 
al presente sistema (por ejemplo, legislación europea transpuesta, normativa nacional, 
reglamentos y disposiciones administrativas) que deberán cumplimentarse cuando y donde 
proceda, de modo que en cualquier caso se satisfagan las especificaciones establecidas en 
la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
                                                                                                                                                                        
 
8 Categoría I: Apto para paramentos situados en planta baja o en otras zonas expuesta a impactos de cuerpo duro pero no expuestas a actos 
vandálicos 
(9) “Guidance Document H: A harmonized approach related to dangerous substances under the Construction Products Directive.“ 

Espesor de aire 
equivalente (m) Sistema de revestimiento 

Exigencia  Resultado 
de ensayo 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) + imprimación (SIMILAR LISO®) +  capa de acabado 
(“REVETON 3000®”, espesor  2 mm) ≤ 2 0,11 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) + imprimación (SIMILAR LISO®) +  capa de acabado 
(“REVETON 5000®”, espesor  2 mm) ≤ 2 0,12 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) + imprimación (SIMILAR LISO®) +  capa de acabado 
(“REVETON 7000®”, espesor  2 mm) ≤ 2 0,10 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) +  imprimación (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) 
+ capa de acabado (“CUARZO TREX®”, espesor  2 mm) ≤ 2 0,08 

Capa base (WALL-TERM®,espesor 4 mm) +  imprimación (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) +   
capa de acabado (“COTEFILM NG liso®”, espesor  2 mm) ≤ 2 0,13 

Capa base (WALL-TERM®, thickness 4 mm) +  Primer coat  (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) 
+ capa de acabado (“COTEFILM NG rugoso®”, espesor 0,3 mm) ≤ 2 0,10 

Capa base (WALL-TERM®, thickness 4 mm) +  Primer coat  (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) 
+ capa de acabado (“COTEFILM NG granulado®”, espesor 0,3  mm) ≤ 2 0,08 
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2.2.8 Seguridad de utilización 
 
2.2.8.1 Adherencia  
 
a) Capa base WALL-TERM® sobre placa EPS  
 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.4.1.1. de Guía DITE 004 

sin tratamiento tras ciclos higrotérmicos  tras ciclos de hielo / deshielo  

> 0,08 Mpa ≥ 0,08 MPa no requerido por no ser necesario 
 
b) Adhesivo WALL-TERM®  sobre soporte 
 

 
c) Adhesivo sobre placa EPS 
 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.4.1.3. de Guía DITE 004. 

sin tratamiento tras inmersión en agua durante 48 h 
y  2 h de secado 

tras inmersión en agua durante 48 
h y  7 dias de secado 

≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa 

 
 
2.2.9 Resistencia térmica 
 
 El valor de la resistencia térmica adicional R que el sistema proporciona al muro se 
calculará de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 6946, sumando al valor declarado de la 
resistencia térmica RD indicado en el marcado CE de la placa aislante, el valor de la 
resistencia térmica del sistema de revestimiento Rrev (alrededor de 0,02 (m²K/W). Esto es: 
 

 R= RD + Rrev 
 

 La transmitancia térmica corregida del soporte revestido con el sistema se calcula de 
acuerdo con la Norma UNE EN ISO 6946, según la siguiente fórmula: 
 

Uc = U + ∆U, donde ∆U = Χp * n, y además   
 

 Χp * n sólo se tendrá en cuenta si es mayor que 0,04 W/(m².K) 
 
Uc: Transmitancia térmica corregida (W/(m².K)) 
 

n:  Número de anclajes (que atraviesan el aislante) por m² 
 

Χp: Influencia local de los puentes térmicos provocados por un anclaje . Para un anclaje 
con clavo de plástico, (a menos que se especifique un valor en el correspondiente 
DITE del anclaje), esta influencia se considera inapreciable. 

 

U: Transmitancia térmica de la parte corriente del paramento recubierto con el Sistema 
(excluyendo puentes térmicos (W/(m².K)). Se determina por medio de la siguiente 
fórmula: 

   1  
U = 
       Ri  +  Rrev   +  Rsop  +  Rse  +  Rsi 

Resultados de adherencia sobre hormigón 
según apdo. 5.1.4.1.2. de Guía DITE 004. 

sin tratamiento tras inmersión en agua durante 48 h 
y  2 h de secado 

tras inmersión en agua durante 48 
h y  7 dias de secado 

≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa 
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Donde: 
 

Rj: Resistencia térmica del aislante (véase marcado CE según Norma UNE EN 13163) 
((m².K) / W). 

 

Rrev: Resistencia térmica del revestimiento (alrededor de 0,02 (m².K) / W). 
 

Rsoporte: Resistencia térmica del muro soporte del Sistema (hormigón, ladrillo) (m².K) / W) 
 

Rse: Resistencia térmica externa superficial ((m².K) / W)  
 

Rsi: Resistencia térmica interna superficial ((m².K) / W)  
 
 
2.2.10 Durabilidad y condiciones de Servicio 
 
2.2.10.1 Experiencia in situ del ETICS 
 
 Además de los ciclos higrotérmicos realizados sobre la maqueta, la experiencia in 
situ del sistema en España ha sido evaluada por el IETcc. 
 
2.2.10.2 Adherencia después de envejecimiento (ciclos higrotérmicos) 
 

Adherencia tras envejecimientos 
 ETAG 004 § 5.1.7.1.1. (ciclos higrotérmicos) 

Composición del sistema: Capa base WALL-TERM®  
 (espesor 4 mm) más alguna de las siguientes capas 

Adherencia tras envejecimientos 
ETAG 004 § 5.1.7.1.2. 

Composición del sistema: Capa base WALL-
TERM®  (espesor 4 mm) más alguna de las 

siguientes capas 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
3000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 7000 
® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

CUARZO TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG liso® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
5000® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de acabado 
COTEFILM NG 

granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
rugoso® 

≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa 

 
 
 El revestimiento (capa base con capa de acabado) del sistema verificado in situ  se 
considera que  también satisface las exigencias de adherencia requeridas. 
 
2.3 Características de los componentes 
 
 Se ha facilitado al IETcc información detallada sobre la composición química y otras 
características de los componentes, de acuerdo con el Anejo C de la Guía DITE 004. Si 
procede, otros datos podrán ser tomados de las fichas técnicas de los componentes, que 
son parte de la documentación técnica facilitada para la concesión de este DITE. 
 
 
2.3.1 Aislante térmico 
 
 Placas prefabricadas sin revestir de poliestireno expandido (EPS) cuya descripción, 
características y prestaciones mínimas se definen en la tabla adjunta.  
 

Reación al fuego (EN 13501-1) F (NPD) (sin ensayo) 
Espesor (mm) (EN 823) T1 
Longitud (mm) (EN 822) L1 
Anchura (mm) (EN 822) W1 
Escuadría (mm) (EN 824) S1 
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Planeidad (mm) (EN 825) P3 

Resistencia térmica (m2 K/W) Definida en marcado CE 
según Norma EN 13163 

Condiciones de laboratorio (EN 1603) DS(N)5 Estabilidad 
dimensional 
bajo Condiciones específicas de temperatura y 

humedad  (EN 1604) DS(70,90)1 

Absorción de agua por inmersión a corto plazo (EN 1609) <1 

Resistencia a la difusión de vapor de agua (EN 12086) 30 - 70 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras (EN 1607) ≥ TR 100 

Resistencia a cortante (N/mm²)  (EN 12090) ≥ 0.02 

Módulo de elasticidad a cortante (N/mm²) (EN 12090) ≥ 1.00 
 
 
2.3.4  Revestimiento (capa base armada) 
 

El ensayo se ha realizado según la Guía DITE 004 § 5.5.4.1.(Edición Marzo 2000)  
 

 
 
2.3.5 Malla de fibra de vidrio  
 
 La resistencia a tracción en estado inicial, tras envejecimiento de la malla de fibra de 
vidrio, fue ensayada según indica la Guía DITE 004 obteniéndose los siguientes resultados  
 

Malla de refuerzo 

Resistencia tracción (valor medio) Estado Ud. 
Trama Urdimbre 

N /  mm ≥ 20 ≥ 20 
Tras envejecimiento 

% ≥ 50  ≥ 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de malla Anchura media de fisura w m1%  (mm)  
Trama 0.15 mm 

Urdimbre 0.15 mm 

Malla estándar 
Resistencia tracción (valor medio) Estado Ud. 

Trama Urdimbre 
N / mm ≥ 20 ≥ 20 Tras envejecimiento % ≥ 50  ≥ 50  
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3.   Evaluación de conformidad y Marcado CE 
 
3.1 Sistema de certificación de conformidad  
 

De acuerdo con la decisión 97/556/EC de la Comisión Europea (10) modificada por la 
decisión 2001/596/EC (11) corresponde el sistema 1 ó 2+ de certificación de conformidad, 
según la reacción al fuego. Considerando la clase F (sin ensayo) declarada por el 
beneficiario del DITE para la reacción al fuego, el sistema de certificación de conformidad  
especificado por la Comisión Europea es el sistema 2+. Este sistema de certificación de 
conformidad se define tal y como se indica a continuación: 
 
Sistema 2+: Declaración de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de: 
 
a) Tareas para el fabricante:  

(1) Ensayos iniciales de tipo sobre el sistema y los componentes. 
(2) Control de producción en fábrica. 
(3) Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan prescrito de 

ensayos. 
 

b) Tareas del organismo notificado. 
(4) Certificación del control de producción en fábrica sobre la base de: 

o Inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábrica. 
o Seguimiento continuo (anual), valoración y aprobación del control de producción en 

fábrica. 
 
 
3.2 Responsabilidades 
 
3.2.1 Tareas del fabricante 
 
3.2.1.1 Control de producción en fábrica 
 

El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la 
ejecución de ensayos sobre  muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por 
escrito de forma sistemática en forma de procedimientos. Este control de producción asegura 
que el producto es conforme con este DITE. 
 
 El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en la 
documentación técnica facilitada para este DITE. Las materias primas recibidas serán objeto 
de verificación por el fabricante antes de su aceptación. El control de producción en fábrica 
deberá establecerse de acuerdo con el plan de control (12) que es parte de la documentación 
técnica de este DITE. Ha sido acordado entre el fabricante y el IETcc y ha sido establecido en 
el contexto del control de producción en fábrica facilitado al IETcc. Los resultados del control 
de fabricación son registrados y evaluados. Los registros incluyen al menos la siguiente 
información: 
 
- Designación del producto, materiales y componentes principales. 
 

- Tipo de control o ensayo. 
 

- Fecha de fabricación del producto y fecha de ensayos sobre el producto o sobre el material 
y componentes principales. 

 
                                                      
(10) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L229/14 de 20.08.1997   
(11) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L209/33 de 02.08.2001 
(12)  El plan de control es una parte confidencial de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo y se encuentran en el IETcc, en lo que sea 

relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad. 
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- Resultado del control y ensayo y, si  procede, comparación con las exigencias. 
 

- Firma de la persona responsable del control de calidad en fábrica. 
 

Los controles serán presentados al organismo de inspección durante el seguimiento. Bajo 
petición, serán presentados al IETcc. 
 
3.2.1.2 Otras tareas del fabricante 
 

Para los ensayos iniciales de tipo, los resultados de los ensayos realizados como parte de 
la evaluación para el DITE serán utilizados, a menos que haya cambios en la línea de 
producción o en las fábricas. En tales casos los ensayos iniciales de tipo necesarios deben 
ser acordados con el IETcc.  

 
El fabricante deberá contratar la intervención de un organismo notificado para las tareas 

descritas en el apartado 3.1. en el ámbito de los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior, para la realización de las acciones establecidas en el apartado 3.2.2. Para este 
propósito, el plan de control mencionado en los epígrafes 3.2.1.1 y 3.2.2 deberá ser facilitado 
por el fabricante a los organismos involucrados.  

 
El fabricante deberá realizar una declaración de conformidad, estableciendo que el sistema 

es conforme con las disposiciones del DITE 07 / 0002 emitido el 16 de Abril de 2007. 
 
 
3.2.2 Tareas del organismo notificado 
 

El organismo notificado deberá realizar, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
el plan de control: 

 

- Inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábrica. 
- Seguimiento continuo, evaluación y aprobación del control de producción en fábrica, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de control. 
 

 El organismo notificado mantendrá los datos principales de las tareas mencionadas y 
expondrá los resultados y conclusiones obtenidos. El organismo notificado para la 
certificación de conformidad deberá emitir un Certificado de Conformidad CE del control de 
producción en fábrica que verifique el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 
DITE. En el caso de que las disposiciones del DITE y/o plan de control no se cumplan, el 
organismo notificado para la Certificación, deberá retirar el Certificado de Conformidad e 
informar al IETcc a la mayor brevedad. 
 
 
3.3 Marcado CE 
 

El marcado CE será fijado bien sobre el etiquetado del producto, o sobre su envase o 
bien en la información comercial que lo acompañe. El símbolo  « CE » será acompañado de 
la siguiente información: 
 
-  Nombre y dirección o marca de identificación del beneficiario del DITE (empresa 

responsable de la fabricación). 
 

-  Los dos últimos dígitos del año en el que cual se ha fijado el marcado CE. 
 

-  Número del Certificado de Conformidad para el control de producción en fábrica. 
 

-  Número del DITE. 
 

- Número de la Guía DITE. 
 

- Nombre o marca del Sistema de aislamiento térmico por el exterior. 
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4 Disposiciones bajo las cuales la idoneidad de empleo del sistema para el uso 
previsto ha sido evaluada favorablemente 

 
 
4.1 Fabricación 
 

Todos los elementos integrantes del sistema deben de corresponderse tanto en su 
composición como en su proceso de fabricación, con los sometidos a ensayo en la presente 
evaluación técnica. Al respecto, se ha facilitado al IETcc información relativa al proceso de 
fabricación y a la composición del sistema.  

 
Este DITE ha sido emitido sobre la base de la documentación técnica solicitada por el 

IETcc y facilitada al mismo de común acuerdo con el beneficiario (6). Cualquier cambio en la 
composición y/o en el proceso de fabricación de los componentes del sistema que pudieran 
resultar disconformes con la información facilitada al IETcc, deberá notificarse a este Instituto 
con la debida antelación. Este Instituto decidirá si estos cambios afectan al presente 
Documento y en consecuencia, si procede la realización de una evaluación complementaria 
y/o la modificación del presente DITE. 
 
 
4.2 Puesta en obra 
 
4.2.1 Generalidades 
 

El sistema se instala in situ. Es responsabilidad del beneficiario del DITE garantizar que la 
información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema sea adecuadamente facilitada a 
los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción parcial  de 
este DITE. Adicionalmente todos los datos de colocación deben mostrarse claramente en el 
embalaje y/o en las hojas de instrucciones que se incluyan, preferiblemente utilizando 
ilustraciones.  

 
El paramento soporte sobre el cual se ejecutará el sistema deberá ser suficientemente 

estable y estanco. Su rigidez será la adecuada para asegurar que el sistema no es expuesto 
a deformaciones que podrían dañar al sistema. Los requisitos dados en la ETAG 004, edición 
de Marzo de 2004, capítulo 7 tendrán que ser considerados. 
 
 
4.2.2 Prescripción  
 

En cualquier caso, el prescriptor del sistema objeto del presente Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo, deberá de cumplir con la Reglamentación Nacional y en particular con las 
concernientes al comportamiento frente al fuego y a la resistencia frente al viento. Sólo 
podrán utilizarse en el presente sistema los componentes descritos en el apartado 1.1. de 
este DITE.  

 
Los requerimientos dados en el capítulo 7 de la Guía DITE 004 deberán ser 

considerados. Las tareas de ejecución deberá planificarse (incluyendo detalles tales como 
encuentros, juntas, etc) de forma que se evite la penetración del agua detrás del sistema. 
Para adherir el sistema, tanto la superficie mínima como el procedimiento de encolado 
deberán cumplir con el apartado 2.2.8.1. de este DITE así como con la Reglamentación 
nacional que proceda. En cualquier caso, la superficie mínima será mayor del 20 % de la 
superficie de la placa. 
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4.2.3 Puesta en obra 
 

El reconocimiento y la preparación del soporte así como de las generalidades sobre la 
ejecución del sistema será realizado en cumplimiento con:  
 
-  Capítulo  7 de la Guía DITE 004, con eliminación de aquello acabados de pintura o 

revestimientos existentes que dificulten la adherencia del sistema al soporte. 
 
- Disposiciones nacionales correspondientes. 
 

Las particularidades de ejecución vinculadas al método de encolado y a la aplicación del 
revestimiento deberán ser resueltas de acuerdo con las prescripciones del beneficiario del 
DITE. En particular, deberá prestarse especial atención a los rendimientos de revestimiento 
aplicados, a la regularidad de su espesor y a los períodos de secado entre las capas. 
 
 
 
 
5 Recomendaciones del fabricante 
 
5.1 Envasado, transporte y almacenamiento 
 
 El envasado de los productos debe proteger de la humedad durante el almacenaje y el 
transporte. El mortero, masilla, capas de imprimación y de revestimiento se pueden mantener 
hasta los doce meses desde la fecha de fabricación, con embalaje cerrado y resguardados de 
la intemperie. Malla, anclaje plástico y aislante deben también almacenarse a resguardo de la 
intemperie. Todos los componentes deben de almacenarse protegidos de daños. 
 
 
5.2 Uso , mantenimiento y reparación 
 

Se acepta que para preservar completamente las prestaciones de los sistemas, la capa 
de acabado deberá tener un mantenimiento normal. El mantenimiento incluye: 
 
- La reparación de las zonas dañadas debido a accidentes. 
- La aplicación de varios productos o pinturas, después del lavado o preparación  “ad hoc”. 
 
Las reparaciones necesarias deberían ser efectuadas rápidamente. Es importante para poder 
realizar el mantenimiento, que en el mismo se utilicen en tanto sea posible, productos y 
equipos fácilmente disponibles. Debe tenerse la precaución de utilizar productos que sean 
compatibles con el sistema. 

 
 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

            CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
c/ Serrano Galvache nº 4.  28033 Madrid.  
director.ietcc@csic.es www.ietcc.csic.es 

 
En nombre del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 
Madrid,  16 de Abril de 2007 

 
Director  
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1. Soporte 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido 
3. Adhesivo “WALL-TERM®” 
4. Capa base “WALL-TERM®” (primera y segunda capa) 
5. Malla de fibra de vidrio  (estándar o de refuerzo) 
6. Capa de imprimación (“COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®” o “SIMILAR 
LISO®”) más capa de acabado  (REVETON 3000®, o REVETON 5000®, o 
REVETON 7000®, o CUARZOTREX ® o COTEFILM NG LISO®,  o COTEFILM 
NG RUGOSO® o COTEFILM NG GRANULADO®) 
7. Perfil de arranque de aluminio 
8. Sellante (MASITEX P) si procede 
9. Anclaje plástico complementario 

“Sistema WALL-TERM®” de aislamiento térmico por el exterior 

DETALLE A: SECCIÓN VERTICAL DE ARRANQUE Y VENTANA 

Anejo 1 
del Documento de 
Idoneidad Técnica 
Europea  
DITE 07/0002 

A 
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1. Soporte 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido 
3. Adhesivo “WALL-TERM®” 
4. Capa base “WALL-TERM®” (primera y segunda capa) 
5. Malla de fibra de vidrio  (estándar o de refuerzo) 
6. Capa de imprimación (“COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®” o 
“SIMILAR LISO®”) más capa de acabado  (REVETON 3000®, o 
REVETON 5000®, o REVETON 7000®, o CUARZOTREX ® o 
COTEFILM NG LISO®,  o COTEFILM NG RUGOSO® o COTEFILM 
NG GRANULADO®) 
7. Perfil de esquina de aluminio  

 

“Sistema WALL-TERM®” de aislamiento térmico por el exterior  

DETALLE B: SECCIÓN VERTICAL POR VENTANA 
DETALLE C: SECCIÓN HORIZONTAL POR VENTANA  

Anejo 2 
del Documento de 
Idoneidad Técnica 
Europea  
DITE 07 / 0002 

 

B 

C 
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UNITAT D’OBRES GESTIONADES 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS  
 
Les Condicions Tècniques Generals d'aquest Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de normes de disseny aplicables als 
diferents elements del Projecte, les característiques que han de complir els materials emprats a la seva 
construcció, les tècniques a seguir en la seva col·locació a l'obra i les que han de manar l'execució de 
qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i depenents, així com les normes i criteris d'amidament de 
les obres executades. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, s'ha de tenir en 
compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" de 
1973. 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
  00.- Generalitats 
  01.- Enderrocs 
  02.- Moviments de Terres 
  03.- Fonaments 
  04.- Sanejaments 
  05.- Estructures 
  06.- Ram de paleta 
  07.- Impermeabilitzacions i aïllaments 
  08.- Fusteria 
  09.- Manyeria 
  10.- Paviments i enrajolats 
  11.- Instal·lacions de Fontaneria 
  12.- Instal·lacions d'Electricitat 
  13.- Instal·lacions de Gas 
  14.- Instal·lacions de Calefacció 
  15.- Instal·lacions de Climatització i Ventilació 
  16.- Instal·lacions d'Aparells elevadors 
  17.- Instal·lacions de Comunicacions 
  18.- Instal·lacions de Protecció 
  19.- Instal·lacions de Dipòsits 
  20.- Instal·lacions d'Aparells sanitaris i aixetes 
  21.- Instal·lacions d'Equipament de cuines 
  22.- Vidreria 
  23.- Pintures i revestiments decoratius 
  24.- Urbanització 
  25.- Diversos 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERAL  

1.1 CONDICIONS GENERALS
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 CAPÍTOL 0 
 
 G E N E R A L I T A T S 
 
 
 

 
1.1 condicions generals  
1.1.1 Document del projecte  
1.1.2 Responsabilitat del contractista  
1.1.3 Obligacions del contractista  
1.1.4 Compliment de les disposicions vigents  
1.1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista  
1.1.6 Despeses a càrrec del contractista  
1.1.7 Direcció de les obres  
1.1.8 Condicions generals d’execució de les obres  
1.1.9 Modificacions d’obra  
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1.1.11 Mesures d’ordre i seguretat  
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1.1.15 Senyalització de les obres  
1.1.16 Materials  
1.1.17 Desviaments provisionals  
1.1.18 Abocadors  
1.1.19 Explosius  
1.1.20 Servituds, serveis i elements afectats  
1.1.21 Existència de trànsit durant l’execució de les obres  
1.1.22 Interferència amb altres contractistes  
1.1.23 Desviament de serveis  
1.1.24 Recepció d’obra i termini de garantia  
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1.1.30 Revisió de preus  
1.1.31 Disposicions aplicables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 2

1.1 CONDICIONS GENERALS 

1.1.1 DOCUMENT DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions  
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Mesuraments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 
els estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas 
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el 
que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director 
quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
 

1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes 
al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 

1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, 

que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la 
direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en 
la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball 
a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, 
el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal 
del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat 
i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 
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1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 
 

1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat 
i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu. 
 

1.1.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 
i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 
despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 
despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc. 
despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 
despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
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el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 
dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei 
de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat 
del col·legi professional corresponent. 
Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, 
seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% del 
pressupost de licitació. 
qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 
 

1.1.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen 
les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
 

1.1.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
 

1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i 
del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a 
l’article 146 de la LCAP. 
 

1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat 
redactat pel director de l’execució de l’obra. 
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L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
 
A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 
programa esmentat més amunt. 
El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, 
al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 

1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de 
seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la 
seguretat i salut es considerarà  inclòs als preus unitaris. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista 
haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per 
respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 
euros. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de 
certificacions. 
 

1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 
ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director 
de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
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El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 

1.1.13 OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà 
i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 

1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. 
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots 
els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
contractista. 
 

1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir 
les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
 

1.1.16 MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 
del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
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Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals 
no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 

1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb 
les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de 
contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les 
obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al 
contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. 
Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
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1.1.18 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran 
a càrrec del contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que 
als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 
obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, 
replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions 
del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà 
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin 
expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que 
es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de 
material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del 
director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del 
contractista la reposició del material extret. 
 

1.1.19 EXPLOSIUS 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
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El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, 
aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions 
atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 
 

1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents 
a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la 
seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del 
director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
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l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs 
amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol 
tipus. 
 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 
 

1.1.21 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris 
desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir 
la seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el 
possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
 

1.1.22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista 
complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les 
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 
a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.1.23 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, 
si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà 
dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que 
la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 

1.1.24 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin 
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de 
les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres 
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a 
esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 
que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el 
contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis 
realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de 
l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa la 
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, 
carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, 
encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
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En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com 
disposa l’article 148 del TRLCAP. 
 

1.1.25 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre 
el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 

1.1.26 LIQUIDACIÓ 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen els articles 110 i 147 del 
TRLCAP 
 

1.1.27 PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen 
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sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 
completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent. 
 

1.1.28 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 
52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 
i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 

1.1.29 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb 
el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades. 
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Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos 
als preus del contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.1.31 
 

1.1.30 REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han 
transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les 
aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis 
parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 

1.1.31 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 
 
 
 
Subministrament d'aigua i abocada: 
 
 - Ordre del Ministeri d'Obres Públiques del 28 de juliol del 1974, referent al "Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a canonades de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 2 i 3 d'octubre i 30 d'octubre del 1974, respectivament. 

 
 - Ordre del Ministeri d'Indústria del 9 de desembre del 1975 referent a les "Normes bàsiques per a 

les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 12 de febrer de 1976, respectivament. 

 
 - Resolució de la Direcció General de l'Energia, complementant l'apartat 1.5 del Títol I de les 

"Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua", relacionades amb 
l'amidament de les instal·lacions interiors per a tubs de coure, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 7 de març de 1980. 

 
 - Resolució de la Direcció General de Ports i Senyals Marítims de 23 d'abril de 1969, referent a les 

"Normes Provisionals sobre instal·lacions depuradores i d'abocadors d'aigües residuals al mar", 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 20 de juny de 1969, junt amb la correcció d'errades el dia 4 
d'agost del mateix any. 
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Decret 202/98 de 30 de juliol sobre Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en edificis i habitatges 
D.O.G.C. de 6 d’agost de 1998 
 
 
Accions a l'edificació : 
 
 - Reial Decret 1370/1988, d'onze de novembre pel que es modifica parcialment la norma MV-

101/1962 i es canvia la seva denominació  per Norma Bàsica de la Edificació  NBE-AE/88 
"Acciones en la Edificación". 

 
 - R.D. 2543/1994 de 29 de desembre  del Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient 

(B.O.E. nº 33 de 8 de febrer de 1995) Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y 
edificación NC SE-94. 

 
 - Ordre del 18 de gener del Departament de Política Territorial i Obres Públiques: NRE-AEOR-93 

Norma Reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges (D.O.G.C. nº 1852 de 28 de gener de 1994). 

 
 
Acústica : 
 
 - Ordre de 29 de setembre de 1988, NBE CA-88 sobre "Condicions acústiques en els edificis", 

publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 8 d'octubre de 1988. 
 
 
Aïllament tèrmic : 
 

- NRE AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic, Ordre de 27 d’abril de 1987 
del D.P.T.O.P. (DOGC nº 832, 27/04/87). Modificació: O. Del 4 de setembre de 1989m (DOGC 
nº1201, 2 /10/1989). 

 
- NBE-CT-79 Condiciones térrmicas en los edificios. Reial Decret 2429/79 (BOE 22/10/79). 

 
 
Telecomunicacions: 
 

- Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme del 23 de gener de 1967, referent a "Normes per a la 
instal·lació d'antenes col·lectives", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 2 de març de 1967. 

 
- R.D. 1/98 de 27 de febrer, Infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de 

telecomunicació (BOE 28/02/98) 
 

- R.D. 279/99, Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal.lació d’equips i 
sistemes de telecomunicacions (BOE 9/03/99). 

 
- Decret 172/1999 del D.P.T.O.P. (DOGC 07/07/99) sobre Canalitzacions i infraestructures de 

radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 
 

- Decret 116/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i 
s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable. 
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- Decret 117/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i 
s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als 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. 

 
- Decret 1306/74: Instalació en immobles de sistemes de distribució de la senyal de televisió per 

cable (BOE 15/5/74). 
 

- Decret 366/83: Normes d’instal.lacions d’antenes col.lectives de televisió (DOGC 9/9/83) 
 

- Llei 37/95 de 12 de desembre (BOE 13/12/95): Ley de telecomunicaciones por satélite. 
 

- Llei 42/95 de 22 de desembre (BOE 23/12/95): Ley de telecomunicaciones por cable. 
 

- Llei 11/98 de 24 d’abril (BOE 25/4/98): Ley general de telecomunicaciones. 
 

- R.D. 136/97 Reglament tècnic i de prestació de serveis de telecomunicacions per satèlit (BOE 
14/2/97). Correció d’errades BOE 14/2/97). 

 
 
Aparells elevadors : 
 

- Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre que aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i 
manutenció (BOE nº296 11/12/85). 

 
- R.D. 1314/1997, de 1 de Agosto (BOE 30/9/97) de disposicions d’aplicació de la Directiva del 

Parlament Europeu i del Consell 95-16-CE sobre ascensors. 
 

- Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del R.D. 1314/1997 sobre 
ascensors (DOGC nº 2908 11/6/99). 

 
- Ordre del 30 de juny de 1966, Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26/7/66). Correcció 

d’errors: BOE 20/9/66. Modificacions: BOE 28/11/73, 12/11/75, 10/8/76, 13/3/81, 21/4/81 y 
25/11/81. 

 
  - Ordre de Ministeri d'Indústria del 23 de maig de 1977, referent al "Reglament d'Aparells elevadors 

per a obres" i la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 14 de juny i el 18 de 
juliol de 1977. 

   
- Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 3 de març de 1980, referent a les 

"Característiques dels accessos, aparells elevadors i condicions interiors dels habitatges per a 
minusvàlids, projectats en immobles de Protecció Oficial", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 
18 de març de 1980. 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 7 de març de 1981, referent a la modificació de 

l'apartat 4 de l'Article 65 del "Reglament d'aparells elevadors per a obres" publicada al Butlletí 
Oficial de l'estat el 14 de març de 1981. 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 31 de març de 1981, referent a les "Condicions 

tècniques mínimes exigibles per als ascensors i normes per a portar a terme les revisions 
periòdiques dels aparells elevadors", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del 20 d'abril de 1981. 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia  de 23 de desembre de 1981, aclarint diversos articles del 

"Reglament d'aparells elevadors". (DOGC nº196, 3/2/82) 
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- Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia del 23 de setembre de 1987, per la qual es modifica la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-1 del Reglament d'aparells elevadors i manutenció 
referent a ascensors electromecànics. 

  
- Llei 13/1987 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 9 de juliol, de Seguretat de les 

instal·lacions industrials. 
 
- Decret 413/1987 del Departament d'Indústria i Energia del 22 de desembre, pel qual es 

determinen els òrgans competents per incoar els expedients i per imposar les sancions en 
matèria de seguretat de les instal·lacions industrials. Correcció d’errades: DOGC 22/6/88). 

 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia del 9 d'abril de 1984 (DOGC 30/5/84), referent a 

l'aplicació de les condicions tècniques de seguretat als aparells elevadors amb autorització de 
posada en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 1966. Ampliació de terminis: 
DOGC 4/2/87 i 7/2/90. 

 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 30 de novembre de 1984, per la qual es 

complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors. (DOGC 
nº493, 12/12/84) 

 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 18 de febrer de 1986, de normalització lingüística 

del rètols utilitzats en la senyalització d'aparells i instal·lacions. 
 

- Ordre de 30/7/74 sobre Aparells elevadors hidràulics (BOE 9/8/74) 
 

- Resolució del 3/4/97 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors sense recinteo de màquines 
(BOE 23/4//97). Correcció d’errades: BOE 23/5/97. 

 
- Resolució del 10/9/98 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors amb màquines en fossar 

(BOE 25/9/98). 
 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 31 de juliol de 1986, per la qual s'adjudica el 

concurs per a l'explotació del servei d'inspecció i control reglamentari que regula l'Ordre del 
Departament d'Indústria i Energia del 17 de març de 1986, modificada per l'ordre de7 d'abril de 
1986. 

 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia  de 30 de desembre de 1986, d'ampliació dels 

terminis fixats en la del 9 d'abril de 1984, referent a l'aplicació de condicions tècniques dels 
ascensors instal·lats a Catalunya. DOGC 4/2/1987. 

 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de l'11 de gener de 1990 modificant els terminis fixats 

a l'ordre de 30 de desembre de 1986. DOGC 7/2/1990. 
 
- Resolució del Departament d'Indústria i Energia de 22 de juny de 1987, per la qual es regula 

l'aplicació per les EIC de les condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels 
ascensors instal·lats a Catalunya. DOGC 20/7/1987 i correcció d’errades: DOGC 2/12/1987. 

 
 
Bústies : 
 

- Reglament pel que es regula la prestació dels serveis postals en virtut del que s’estableix en la llei 
24/98, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals. 
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- R.D. 1829/1999 de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº 313 31/12/99) (C.E.- BOE nº 
36 11/2/2000). 

 
 
Calefacció : 
 

- Reial Decret 3089/82 del Ministeri d'Indústria i Energia del 15 d'octubre de 1982 que estableix la 
subjecció a normes tècniques del tipus de radiadors i convectors mitjançant fluids i llur 
homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 15 de febrer 
de 1983. Ordre 10/2/83 Normes tècniques (BOE nº39 15/2/83). R.D. 363/1984, de 22 de febrer, 
Complementa les normes (BOE nº48 25/2/84). 

 
- R.D. 1751/98, de 31 de juliol, Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE), 

Instruccions tècniques complementàries (ITE) (BOE nº186 5/8/98) (CE – BOE nº259 29/10/98) 
 

- O. de 6/10/80: ITC-MIE-AP2 Canonades para fluids relatius a calderes (BOE nº265 4/11/80) 
 

- O. de 17/3/81: ITC-MIE-AP1 Calderes, economitzadores, preescalfadores, sobreescalfadores i 
reescalfadores (BOE nº84 8/4/81) (C.E. BOE nº 395 22/12/1981). Modificació: O. de 28/3/85 
(BOE nº89 13/4/85) 

 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP11 Reglament d’aparells a pressió, referent a aparells destinats a 

escalfar o acumular aigua calenta fabricats en sèrie (BOE nº148 21/6/85) 
 

- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP12 Reglament de aparells a pressió, referent a calderes d’aigua 
calenta (BOE nº147 20/6/85) 

 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP13 Reglament d’aparells a pressió, referent a intercanviadors de calor 

amb plaques (BOE nº253 21/10/88) 
 

- R.D. 275/1995, de 24 de febrer, Requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta 
alimentades amb combustibles líquids o gasosos (BOE nº73 27/3/95) (CE – BOE nº125 
26/5/1995) 

 
 
Ciment : 
 

- Decret 1313/88 del Ministeri d’Indústria i Energia, de 28 d’octubre, Obligatorietat d’homologació 
dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes 
prefabricats (BOE nº265 4/11/98). Modificacions de les normes UNE: BOE 30/6/89, 29/12/89, 
3/7/90 i 11/2/92. 

 
- R.D. 776/97 Instrucció per a la recepció de ciments RC-97 (BOE nº 141 13/6/97). 

 
- Ordre del 12/4/85: UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (DOGC 

3/5/85). 
 

- Ordre  del 17/1/89 de Certificació de conformitat a normes com a alternativa de la homologació de 
los ciments (BOE nº21 25/1/89). 

 
 
 
Cobertes : 
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- Ordre del 12 de març de 1986 M.I.N.E.R. Obligatorietat d'homologació de productes bituminosos 
per a la impermeabilització de cobertes en l'edificació. BOE 22 de març de 1986. Ampliació de 
l'entrada en vigor BOE 29 de setembre de 1986. 

 
- Reial Decret 1572/90 de 30 de novembre de 1990 MOPU NBE-QB-90. Cobertes amb materials 

bituminosos. BOE 7 de desembre de 1990. (BOE nº293 7/12/90). 
 

- Ordre de 5/7/96 d’Actualització de normes UNE (BOE nº179 25/7/96) 
 

- Ordre del 14/1/91 de Certificació de conformitat a normes dels productes bituminosos com a 
alternativa a l’homologació (BOE nº28 1/2/91). 

 
 
Combustibles : 
 
 
- Decret 2913/1973 del Ministeri d'Indústria del 26 d'octubre de 1973, referent al "Reglament 

general del servei públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 21 de 
novembre de 1973. Modificació BOE 20/2/84. 

 
- Decret 1091/1975 del Ministeri d'Indústria del 24 d'abril de 1975, referent al "Reglament del servei 

públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 21 de maig de 1975, 
complementant l'article 27. 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 18 de novembre de 1974, referent al "Reglament de xarxes i 

preses combustibles gasoses i instruccions MIG", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 6 de 
desembre de 1974 

 
- R.D. 1853/93 Reglament d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col.lectius o 

comercials (BOE nº 281 24/11/93). 
 

- R.D. 494/88 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE nº125 25/5/88). 
Instruccions tècniques complementàries (BOE nº147 20/6/88). Correccions: BOE 21/7/88. Noves 
instruccions: BOE nº310 27/12/88. Modificació de la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11: BOE nº49 
26/2/91. 

 
- Ordre de 17/12/85, Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal.lacions 

receptoras de gasos combustibles (BOE nº8 9/12/86). Correcció d’errades BOE 10/6/86. 
 
 
Instal.lacions de GLP: 
 

- Ordre de 29 de gener de 1985 (BOE 22/2/86), reglament sobre instal.lacions d’emmagatzament 
de gasos liquats del petroli en dipòsits fixes. Correcció: BOE 10/6/86. 

 
- Resolució del 25/2/1963 (BOE 12/3/63), extracte de les normes a les que s’han de sotmetre els 

dipòsits mòbils amb capacitat no superior a 15 kg de gasos liquats del petroli i la seva instal.lació. 
 

- Resolució del 24/7/1963 (BOE 11/9/1963), normes per a la instal.lació de gasos liquats del petroli 
amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg. 

 
 
Residus : 
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- Reial Decret 833/1988 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 20 de juliol de 1988 que 
aprova el "Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig  Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos". Modificació: R.D. 952/1997, de 29 de juny (BOE 5/7/97). Articles 50,51 i 56 
derogats per la Llei 10/98, de 21 d’abril (BOE 22/4/98).  

 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat, llei reguladora dels residus 

(DOGC nº1776 28/7/98). 
 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient, Regulació del registre general 
de gestors de residus de Catalunya (DOGC nº1904 6/3/94). 

 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient, Regulació dels enderrocs i 

altres residus de la construcció (DOGC nº1931 8/8/94). 
 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient, Catàleg de residus de 
Catalunya (DOGC nº2166 9/2/96). Modificació: decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC nº2865 12/4/99). 

  
 
 
Electricitat : 
 
 

- Decret del Ministeri d'Indústria del 12 de març del 1954 referent al "Reglament de verificacions 
elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia" i a la modificació dels articles 2 i 92, 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 15 d'abril de 1954, 7 d'abril de 1979, 27 de setembre 
de 1979 i 25 de setembre de 1984, respectivament. 

 
  - Decret 3151/1968 del Ministeri d'Indústria el 28 de novembre de 1968, referent al "Reglament de 

línies aèries d'alta tensió" i la correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 27 
de desembre de 1968 i 8 de març de 1969, respectivament. 

 
  - Decret 2431/1973 del Ministeri d'Indústria del 20 de setembre de 1973, referent al "Reglament 

electrotècnic de Baixa Tensió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre de 1973. 
Addició nou paràgraf: R.D. 2295/1958 (BOE 12/12/85). 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 31 d'octubre de 1973, referent a les "Instruccions 

complementàries del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat dels dies 27 al 29 i 31 de desembre de 1973. 

 
-  O. del 6 d’abril de 1974 d’aplicació de les instruccions complementàries (BOE 15/4/74). 
 
  - Resolució de la Direcció General de l'Energia del 30 d'abril de 1974, referent al "Reglament 

electrotècnic de Baixa Tensió", en relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions 
elèctriques, publicada la Butlletí Oficial de l'Estat del 7 de maig de 1974. 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació de 

la instrucció complementària MI-BT.25 del vigent "Reglament electrotècnic de Baixa Tensió" i a la 
correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 6 de novembre del 
1978, respectivament. Inclou les modificacions publicades al BOE 13 d'agost de 1981 i BOE del 4 
de juny de 1984. 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació 

parcial i ampliació de les instruccions complementàries MI.BT.004,007,017 annexes al vigent 
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"Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i a les "Prescripcions per a establiments sanitaris", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 26 de gener de 1978 i la correcció d'errades al mateix 
Butlletí el dia 12 d'octubre de 1978. 

 
  - Reial Decret 788/80 de la Presidència del Govern del 28 de març de 1980, referent al "Reglament 

d'aparells domèstics que utilitzen energia elèctrica", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 3 de 
maig de 1980. Articles 5 i 10 derogats per R.D. 2584/81, de 18 de setembre (BOE 3/11/81). 

 
  - Reial Decret 2949/82 del Ministeri d'Indústria del 15 d'octubre de 1982, referent a les "Normes 

sobre preses elèctriques" i aprovació del Reglament corresponent, publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 12 de novembre de 1982, junt amb la publicació al mateix Butlletí de la correcció 
d'errades els dies 4 i 29 de desembre de 1982 i el 21 de febrer de 1983. 

 
  - Reial Decret 3275/82 del Ministeri d'Indústria i Energia, referent al "Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació" i la correcció 
d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 1 de desembre del 1982 i el 18 de gener del 
1983, respectivament. 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 6 de juliol de 1984 publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 

dia 1 d'agost de 1984, referent a Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT-1 a 20 
(ambdues incloses) del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 d'octubre de 1984 publicada al Butlletí Oficial de 

l'Estat el 25 d'octubre de 1984 que complementa el MIE-RAT-20 del "Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació". 

 
  - Resolució de la Direcció General d'Energia publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 26 de juny de 

1984 que desenvolupa l'article 3 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 27 de novembre de 1987 que modifica l'ITC-MIE-RAT 

13 i 14 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i 
centres de transformació". 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 26 de juny de 1988 publicada al Butlletí Oficial de 

l'Estat el 5 de juliol de 1988, que actualitza les ITC-MIE-RAT 1,2,7,9,15,16,17 i 18 del "Reglament 
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a central elèctriques i centres de 
transformació". 

 
 
Parallamps: 
 

- Real Decreto 1428/1986, de 13 de juny, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE nº 165, 
11/7/1986), Parallamps radioactius. Modificació: RD 903/1987 (BOE nº 165, 11/7/1987). 

 
- Decret 172/1988, de 14 d’abril (DOGC nº 1028, 8/8/1988), Parallamps radioactius. 

 
 
Estructures d'acer : 
 
-  Real Decreto 1829/1995, de 10 de novembre, del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi 

Ambient (BOE nº 16, 18/1/1996), Norma Bàsica de l’Edificació NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”. 
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Estructures de forjats : 
 
  - Reial Decret 1630/1980 de la Presidència del Govern del 18 de juliol de 1980, referent a la 

"Fabricació i utilització d'elements resistents per a pisos i cobertes", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 8 d'agost de 1980. 

 
- Reial Decret 2608/1996, de 20 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº19, 22/1/1997), 

Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat i pretensat: EF-
96. 

 
- Decret 71/1995, de 7 de febrer, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 

nº 2029, 24/3/1995), autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a 
pisos i cobertes i d’elements resistents components de sistemes. Desplegament: Ordre de 31 
d’octubre de 1995 (DOGC nº2125, 8/11/95) 

 
 
 
 
Estructures de formigó : 
 
 

- R.D. 2661/1998, de 11 de novembre, del Ministeri de Foment: Instrucció del Formigó Estructural 
(EHE) (BOE nº11 13/1/99). Modificació R.D. 996/1999, de 11 de juny, del Ministeri de Foment 
(BOE nº150 24/6/99). 

 
 
Estructures de maó : 
 
  - Reial Decret 1723/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 20 de desembre de 1990. 

Norma bàsica d'edificació. "Murs resistents de fàbrica de maó", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 4 de gener de 1991. NBE-FL-90 

 
- Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria General del 27 de juliol de 1988, RL-

88 Plec de Condicions per la recepció de totxana ceràmica. 
 
Blocs de formigó: 
 

- Ordre del 4/7/90 (BOE 11/7/90), plec general de prescripcions tècniques generals per a la 
recepció de blocs de formigó en las obres de construcció RB-90. 

Fusta : 
 
  - Ordre del Ministeri de Comerç del 14 de desembre de 1976, referent a les "Normes de qualitat 

per al comerç exterior de parquet-mosaic", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 18 de 
desembre de 1976, junt amb l'ampliació, publicats al mateix Butlletí els dies 15 de gener, 9 de 
març, 21 de març i 16 de desembre de 1977, respectivament. 

 
- Reial Decret 1848/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 

"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons contraplacats", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 30 de juliol de 1979. 

 
  - Reial Decret 1932/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 

"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons de partícules", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 8 d'agost de 1979. 
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  - Reial Decret 1951/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 

"L'establiment de la marca de qualitat per al parquet mosaic de fusta", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat l'11 d'agost de 1979. 

 
  - Ordre del Ministeri d'Agricultura del 7 d'octubre de 1976 referent a "Tractaments protectors de 

fusta", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 d'octubre de 1976. 
 
 
Guix : 
 
  - Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985," RY-85 Plec General de Condicions 

per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat del 10 de juny de 1985. 

 
  - Reial Decret 1313/1986 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre "Obligatorietat d'homologació de 

guixos i escaioles per a la construcció", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat del 7 d'octubre de 
1986. 

 
 
Medi ambient : 
 
  - Llei 22/1983, de 21 de novembre (DOGC nº385, 30/11/1983), referent a la "Protecció de l’ambient 

atmosfèric".  Correcció d’errades: DOGC 10/2/84.  
 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre (DOGC nº919, 25/11/89), desplegament de la Llei 22/1983. 
 
- Llei 7/1989, de 31 d’agost (DOGC nº1153, 9/6/89), modificació de la Llei 22/1983. 

 
 
Recipients de pressió : 
 

- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 4 d'abril de 1979, referent al 
"Reglament d'aparells de pressió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 29 de maig de 1979. 
Instruccions tècniques complementàries (BOE 29/5/79). Correcció d’errades: BOE 28/6/79. 
Modificacions: BOE 12/3/82, BOE 28/11/90. 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 21 d'abril de 1981, referent a la "Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AP4 del Reglament d'Aparells de Pressió, referent a cartutxos de G.L.P."; 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 29 d'abril de 1981. 

 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 31 de maig de 1982, referent a la "Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AP5 d'Aparells de Pressió sobre extintors d'incendis", publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat el dia 23 de juny de 1982. Aplicació: ordre del 25 de maig de 1983 (DOGC 
8/6/83). 

 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de l'1 de setembre de 1982, referent a la "Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AP7 sobre botelles i botellons de gasos comprimits liquats i 
dissolts per pressió", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 12 de novembre de 1982. 

 
- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme (BOE 

nº247, 15/10/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE sobre recipients a 
pressió simples. Modificació: BOE 24/1/1995. Relació de normes: BOE 20/1/2000. 
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- Real Decreto 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE nº129, 
31/5/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 
97/23/CE, relativa als equips de pressió, i modificació del Reglament. 

 
- Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC nº1284, 27/4/90) 

que regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió. 
 
 
Protecció contra incendis : 
 

- Real Decreto 2177/1996 (BOE 29/10/96) NBE-CPI-96: Norma bàsica de protecció contra 
incendis en els edificis. 

 
- Decret 241/94 (DOGC 30/1/95), Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI-91. 
 

- Real Decreto 1942/93 (BOE 14/12/93), Reglamento de protecció contra incendis. 
 
  - Ordenances de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Barreres arquitectòniques: 
 

- Reial Decret 556/1989, de 19 de maig (BOE nº122, 23/5/1989), Mesures mínimes sobre 
accessibilitat en los edificis. 

 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC nº1526, 4/12/1991), Promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques. (CE-DOGC nº1527, 9/12/1991). 
 

- Decret 135/1995, de 24 de març (DOGC nº2043, 28/4/1995), desplegament de la Llei 20/1991 i 
aprovació del Codi d’accessibilitat. (CE-DOGC nº2152, 10/1/1996). Modificació: Decret 204/1999, 
de 27 de juliol (DOGC nº2944, 3/8/1999). 

 
 
Habitabilitat: 
 

- Ordre de 29 de febrer de 1944 (BOE nº61,1/3/1944), Condiciones mínimes d’higiene en les 
vivendes. 

 
- Decret 129/1984, de 18 d’abril (DOGC nº433, 11/5/1984), atorgament de la cèdula d’habitabilitat. 

Models: DOGC nº468, 12/9/1984). 
 

- Llei 3/1990, de 21 de juny (BOE nº149,22/6/1990), habitabilitat de minusvàlids en l’edifici del 
seu habitatge. 

 
- Decret 282/1991, de 24 de desembre (DOGC nº 1541, 15/1/1992), acreditació de determinats 

requisits prèviament a l’inici de la construcció de l’habitatge. 
 

- Llei 24/1991, de 29 de novembre (DOGC nº1541, 15/1/1992), llei de l’habitatge. 
 

- Decret 206/1992, d’1 de setembre (DOGC nº 1654, 7/10/1992), Llibre de l’Edifici. 
 

- Decret 28/1999, de 9 de febrer (DOGC nº2828, 16/2/1999), requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges. 
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Seguretat i salut : 
 
  - Ordre del Ministeri de Treball del 20 de maig de 1952, referent al "Reglament de seguretat i 

higiene al treball, a la indústria de la construcció" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat els dies 15 de juny de 1952 i el 22 de desembre de 1953, respectivament. 

 
  - Ordre del Ministeri de Treball del 9 de març de 1971, referent a l’Ordenança general de seguretat 

i higiene al treball", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 i 17 de març de 1971. 
 
  - Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'agost de 1970 en la que s'aprova l'Ordenança de treball de 

la construcció, vidre, ceràmica. 
 
  - Ordre del 20 de setembre de 1986 pel que s'estableix un model de llibre d'incidències 

corresponents a les obres en que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene. 
 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97), Disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció 

 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95), Prevenció de riscos laborals. Desenvolupen la 

llei: RD 39/1997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

 
- Ordre de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84) Reglamento sobre seguretat dels treballs amb 

risc d’amiant. Normes complementàries: BOE 15/1/87. 
 

- Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE 3/2/1940) Bastides. 
 

- Ordre de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/1/98), s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de construcció. 

 
 
 
 
 
 CAPITOL 1 
 
 E N D E R R O C S 
 
 
 
1.1 Definició 
1.2 Execució 
1.3 Amidament i abonament 
 
 
1.1. Definició 
 
 
Es defineix com enderroc, l'operació de demolició de tots els elements aeris o soterrats que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o sigui necessari fer-los desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 



 

 
 
 27

 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada del materials resultants als abocadors, o lloc d'amàs per la seva posterior utilització definitiu. 
 
Abans de l'execució material, un tècnic competent designat per l'Administració actuant redactarà un 
Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la 
tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i el Tècnic redactor 
del Projecte. 
 
 
1.2. Execució de les obres 
 
Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i en les 
estructures existents. Serà l'encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport, amb el vist i plau de la Direcció 
facultativa de l'obra. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els material procedents d'enderrocament que es considerin de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc assignat per la Direcció Facultativa de l'obra. 
 
 
 
1.3. Amidament i abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà el honoraris de Projecte i Direcció de les obres d'enderroc, els costos 
de neteja, càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevulla distància, així com tots els treballs, 
materials i operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element. 
 
La partida d'abonament íntegre complementària inclou la possible existència de fonamentacions 
soterrades, així com els increments de cost d’aquestes fonamentacions. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la 
Memòria siguin inexactes o incompletes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar abans de 
calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les obres interpretarà les incidències sobre 
elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.  
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'alguns elements que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives i s'abonaran segons els preus del 
Quadre de Preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
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 CAPITOL 2 
 
 M O V I M E N T  D E  T E R R E S 
 
 
 
 
2.1 Neteja del terreny 
2.2 Explanacions, desmunts i buixardats 
2.3 Replens i terraplens 
2.4 Excavacions de rases i pous 
2.5 Transport de terres a l'abocador 
2.6 Replanteig definitiu 
 
 
 
 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra. 
 
Aquestes operacions són: 
 
 - Neteja del terreny 
 - Explanacions, desmunts i buixardats 
 - Replens i terraplens 
 - Excavació de rases i pous 
 - Transport de terres a l'abocador 
 - Replanteig definitiu. 
 
Es considerarà inclosa al preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació a enderrocar que 
aparegui. 
 
 
2.1. Neteja del terreny 
 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte de l’esbossada 
 
- Retirada dels materials objecte de l’esbossada. 
 
Tot serà realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
 
 
 
Execució de les obres 
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Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres, qui designarà i marcarà els elements que hagin de 
conservar-se intactes. 
 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que 
els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres aniran 
trossejant-se per a la seva brancada i tronc progressivament. 
 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho permet el 
tronc. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol 
mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna manera, la seva 
situació o aprovat el desplaçament. 
 
 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbossada 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
El concepte de metre quadrat (m2) d’esbossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 
possibles excavacions i replens motivats per l'existència de sòls inadequats que, a judici del Director de 
les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 
 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat, de 
forma suficient, els terrenys sobre els quals s'ha de construir i que haurà inclòs al preu de l'oferta tots els 
treballs de preparació que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que, en cap cas, 
podran ser causa d'increment del preu del Contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la 
Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur exactitud no pot ser objecte de reclamació. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbossats i preparats. 
 
El preu inclou la càrrega i transport dels materials a l'abocador, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent, i definides al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades a la formació de zones verdes. 
 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte. 
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2.2. Explanacions, desmunts i buixadats 
 
Definició 
 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a 
més del transport dels materials remoguts als abocadors o al lloc d'utilització. 
 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als plànols 
d'obra. 
 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides als plànols de construcció, per a l'aprofitament 
de les parts baixes de l'edifici, tal com soterrani, garatges, dipòsits o d'altres utilitzacions. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les obres, i es consideraran inclosos als preus de les 
excavacions. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a judici del Director de les 
obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent 
causa de sobre-preu l'increment de distàncies de transport. El Director de les obres podrà autoritzar 
l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista 
l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense que correspongui compensació 
econòmica de cap mena. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així 
com el seu refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director de les 
obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
definit per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els 
perfils definits abans i després dels treballs. 
 
No són abonables desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 
en Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
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En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants de despreniments o 
per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material sense que el Contractista rebi 
per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del buixardat es durà a terme sense cap 
increment de cost. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que 
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per enllumenat 
i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària amb totes les seves 
despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per filtracions o qualsevol altre motiu. 
 
Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el que 
resultés de les prescripcions fixades, només li serà abonat el volum realment executat. 
 
En cas de trobar-se fonaments soterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al 
concepte ampli d'excavació i en tot tipus de terreny, objecte del preu definit. 
 
 
Buixardats 
 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions. refinament 
de talussos als desmunts i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions als coronaments de 
desmunts i al començament de talussos. Les operacions de buixardat es consideren incloses als preus de 
moviments de terres per indicar-se expressament al present Plec. 
 
 
2.3. Replens i terraplens 
 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 
buits, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
 
Les diferents capes o zones que els composen són: 
 
- Fonament: zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
- Nucli: zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
- Coronació: capa superior amb un gruix de cinquanta centímetres (50 cm). 
L'equip necessari per efectuar llur compactació es determinarà per la Direcció Facultativa, en funció de les 
característiques del material a compactar i el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Director Facultatiu, 
que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista s'obtingui la compactació requerida. 
 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 
evitables. A continuació s'estendrà el material de base a tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, 
per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els 
materials de cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho són, s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
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No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'Encarregat facultatiu. Quan la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils agafats abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar podrà ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu del 
replè inclourà la càrrega, compactació i transport. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de 
préstecs. L'esmentada excavació, en cap cas, podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exterior al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d'excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El Contractista haurà de localitzar les 
zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que sigui necessàries i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstecs, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del 
director de les obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
2.4. Excavació de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de xarxes de serveis definits al 
present Projecte, així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges i altres. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca i l'excavació de roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams que siguin 
necessàries, i el transport de les terres a l'abocador a qualsevulla distància. La Direcció de les obres 
podrà autoritzar l'execució de sobre-excavacions, per tal d'evitar les operacions d'apuntalament però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics 
(m3) excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d'ús a dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixien serveis existents, independentment d'haver-se contemplat 
al Projecte, els treballs s'executaran, inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades 
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d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a abonament per aquests conceptes. 
 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alçada o amplada que les definides al 
Projecte, no serà causa de definició de nou preu. 
 
 
2.5. Transport de terres a l'abocador 
 
 
Totes aquelles terres i materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, el Contractista els 
carregarà i els transportarà fins a l'abocador autoritzat. 
 
S'entén que a totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a 
l'abocador dels materials indesitjables. 
 
 
2.6 Replanteig definitiu 
 
 
Definició 
 
El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions precises per a traslladar al terreny les dades expressades 
en la Documentació Tècnica de l'obra que s'ha de realitzar. 
 
El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que concurreixin a 
l'anivellació del terreny. 
 
El Contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques  i els senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desapararició o modificació d'aquests elements. 
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 CAPITOL 3 
 
 F O N A M E N T S 
 
 
 
3.0 Generalitats 
3.1 Acers 
3.2 Emmacats 
3.3 Sabates contínues 
3.4 Sabates aïllades 
3.5 Lloses 
3.6 Murs i pantalles 
3.7 Estacada 
 
 
3.0. Generalitats 
 
 
Definició 
 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 
 
3.0.1. Reconeixement general de sòls 
 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs de prospecció adequats, es reunirà tota 
la informació possible provinent de l'observació de les zones veïnes, de l'estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin 
posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del 
terreny. 
 
 
3.0.2 Resistència dels terrenys 
 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que cregui adequada, fixant també 
l'assentament màxim tolerable. 
 
3.0.1 Tipus de fonaments 
 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 
manera particular d'execució que indiquin els plànols i el Plec de Condicions Particulars; amb longituds, 
forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i seccions que també figurin als plànols. Els 
recobriments, ancoratges i solapaments s'ajustaran a les normes vigents. 
 
 
 
Els pous i rases tindran la forma, mides i cotes fixades als Plànols d'obra. Abans de formigonar el 
Contractista comprovarà que les capes s'assentament de la fonamentació estiguin perfectament 
anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
 
3.1. Acers 
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Condicions generals 
 
L'acer emprat acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres de 
formigó EH-91, i estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
3.1.1. Assaigs 
 
La Direcció Facultativa de les obres exigirà els certificats emesos per Laboratori oficial que garanteixi la 
qualitat de l'acer utilitzat. Així mateix donarà les instruccions per què es realitzin els assaigs previstos al 
Programa de Control de Qualitat segons el nivell de control adoptat, tot això d'acord amb la instrucció per 
al Projecte i Execució de les obres de formigó EH-91. 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran pels quilograms (kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar 
cada obra hauran estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell mateix. al preu corresponent que 
figuri al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el doblegat i posta 
a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
 
3.2. Emmacats 
 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideren inclosos els ajuts necessaris per al subministrament 
del material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 
 
 
3.3.Sabates contínues 
 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços 
repartits uniformement al terreny. 
 
El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 
fonaments, degudament acotats. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent en el 
preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, així com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
 
 
3.4. Sabates aïllades 
 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals 
al terreny. El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als 
plànols de fonaments, degudament acotats. 
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Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament de les sabates aïllades es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu 
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny i materials, com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. 
 
 
3.5. Lloses 
 
 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes 
o projectats perquè el terreny sigui poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. El 
dimensionament i l'armat s'indicaran als plànols del Projecte d'Execució. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 
preparació, subministrament i col·locació del formigó, formació de juntes, etc. 
 
 
3.6. Murs i pantalles 
 
 
Els murs són els elements estructurals lineals que transmeten esforços uniformement repartits. A més, 
poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural 
del terreny. 
 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació al 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua, capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 
verticals. 
 
Abans del començament del treballs d'excavació, s'acondicionarà el terreny per al bon funcionament i 
accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 
d'execució. La perforació es realitzarà per trams alterns amb mitjans mecànics adients. Si les 
característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La 
fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm) més gran que la que ha d'abastar les armadures. 
 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la 
maquinària d'excavació i col·laborar a l'estabilitat del terreny. 
 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per moldejar les juntes entre els plafons, així 
com l'armadura ja montada prevista al Projecte. 
 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el recobriment 
de set centímetres (7 cm). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de 
morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 
 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda al llot fins al fons de l'excavació. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. 
 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 
amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 
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Amidament i abonament 
 
L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent al preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, tal com replanteig, preparació del terreny, formació de murets guies, llots, 
esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevulla distància, i tots els materials i 
operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels treballs. 
 
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments 
quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'aconseguir els acabats indicats al Projecte. 
 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a 
l'obra. 
 
 
3.7. Estacada 
 
Es distingeixen dos tipus de fonamentacions per estacades: 
 
a) Estaques per clavar 
 
Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquin als plànols 
corresponents i a la Normativa vigent. 
 
Per a cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
 
Les estaques, que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris, se substituiran per 
d'altres, clavades al mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions  de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant-se 
inclosos al preu de l'estaca els costos de les proves. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca 
col·locada, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, 
instal·lacions de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció i reparació 
de caps. 
 
 
 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament incorporats 
a l'obra. El preu del metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els 
materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, 
inclòs llur preparació. 
 
 
b) Estaques motllures "in situ" 
 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i amb les 
corresponents armadures. 
 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 
- Estaques d'encanonament perdut 
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- Estaques d'encanonament recuperable 
 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyaments, 
realitzant el formigonat tot d'un cop a tota la seva llargada. 
 
Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca, i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se 
subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant 
els preus: el formigó en metres cúbics (m3), incloent el preu de la posta a l'obra; encofrat o encanonament 
recuperable o no; acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega si fossin necessàries; així 
com qualsevol material o operació que calgui, per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que 
resulti necessària per a qualsevol tipus d'incidència. 
 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 
 
L'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, extrets amb 
qualsevol sistema, incloent el preu les operacions necessàries, com són l'emprament de llots tixotròpics, 
preparació dels terrenys per a l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla 
distància. 
 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperable o no, i 
tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta execució 
dels treballs. 
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 CAPITOL 4  
 
 S A N E J A M E N T 
 
 
 
 
4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
 
 
 
 
 
 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal·lacions i mà 
d'obra necessària per a la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. Les xarxes podran ser 
unitàries, per a pluvial i fecals, o bé separatives, independitzant ambdues. 
 
 
4.1. Xarxes de sanejament 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
4.1.1. Xarxa de sanejament vertical. 
 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 
- Petita xarxa de desguàs d'aparells. 
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses. 
- Xarxa de canonades de ventilació dels baixants. 
 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d'aconseguir una circulació normal per l'efecte de 
la gravetat. Serà una xarxa estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
 
La xarxa restarà fermament subjecta als paraments, amb espai suficient i els elements de subjecció 
convenients per a absorbir les dilatacions normals del material. 
 
La distància entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
 
- Per fibrociment: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per foneria: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig (3,5m.) als baixants. 
- Per clorur de polivinil: un metre i mig (1,5m.) als baixants i un metre vint centímetres (1,20m.) als trams 
horitzontals. 
- Per zinc: dos metres (2m.). 
 
 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. 
Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica. 
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Les peces d'unió dels peus de baixant amb col·lectors de recorregut horitzontal penjats de sostre, seran 
en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment. 
 
 
Sifons 
 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 
col·locar-se el més pròxim possible al desguàs de l'aparell. 
 
 
Pots simfònics 
 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. 
 
Tindran un diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta 
mil·límetres (150 mm.), amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.). 
 
 
Desguàs d'aparells 
 
Es realitzarà amb tubs de P.V.C que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 ats.). 
 
Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb tapa 
registre per al seu manteniment. 
 
 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
 
Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, per a cada tipus 
de tub, incloent al preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces 
especials, sifons o pots simfònics, desguassos dels aparells indicats als plànols corresponents, així com 
els ajuts necessaris d'altres oficis, per la definitiva col·locació i posta en servei de la instal·lació, acomplint 
la normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les obres. 
 
 
4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica. 
 
Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser ciment, gres, 
foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades en la 
pràctica. 
 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte o el que 
indiqui el Director Facultatiu de les obres. En cas que no figuri als plànols el corresponent perfil 
longitudinal, s'aprofundirà a un metre i vint centímetres (1,20 m.) de fondària com a mínim i podrà 
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
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Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal·larà sobre una solera de deu centímetres 
(10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
 
Col·locats els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa fins a mig 
tub. Qualsevol canvi de direcció, reducció o connexió s'efectuarà amb peces especials o mitjançant 
tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti. 
 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera que no 
se sotmetin a flexions, essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les canonades de 
fibrociment o foneria, les peces de subjecció no es distanciaran més d'un metre i mig (1,5 m.), a les de 
clorur de polivinil, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres (0,75 m.). 
 
En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un correcte 
manteniment. 
 
 
Amidament i abonament 
 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, inclosa la 
part proporcional d'excavació, solera de suport, replè de formigó i/o terres, juntes, ganxos d'ancoratge, 
peces especials d'unió i registre, obertura de passos als murs, fonaments i forjats, de manera que quedi 
totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent. 
 
 
4.2. Fosses sèptiques 
 
Solament s'autoritzarà llur utilització a les zones on hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà 
que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries sòlides que puguin danyar el sistema d'absorció 
posterior. 
 
Les fosses sèptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció la 
utilització de morter de calç o materials fàcilment atacables. 
 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 
pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. 
 
Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a 
impedir la concentració de gasos. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà per unitats (Ut.) segons el Projecte, incloent al preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per a la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com 
l'excavació i replè del pou per al seu allotjament. 
 
 
 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per a l'evacuació de 
vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la ceràmica, el PVC, l'acer 
galvanitzat o d'altres homologats. La sortida de la canonada a l'exterior serà sempre per coberta. 
 
Amidament i abonament. 
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Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes 
de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d'acord amb la normativa vigent. 
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 C A P Í T O L   5 
 
 E S T R U C T U R E S 
 
 
 
5.1. Estructures de formigó 
5.2. Estructures metàl·liques 
5.3. Forjats 
5.4. Escales i rampes 
5.5. Elements prefabricats 
5.6. Juntes de dilatació 
 
 
 
 
 
 
5.1. Estructures de formigó 
 
5.1.1. Encofrats. 
 
Els cindris, encofrats i motllos, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol 
mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
 
Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
 
Els motllos i encofrats seran de fusta, metàl·lics, de cartró o d'altre material que reuneixi similars 
condicions d'eficàcia a judici de la Direcció Facultativa. 
 
Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l'entumiment per acció de la humitat del regatge o 
de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa d'un tres centes (1:300) de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, dels que el seu comportament i resultats estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
 
Els encofrats i motllos de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda al formigó. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 
facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels 
encofrats corresponents. 
 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, s'adoptaran les 
oportunes mesures per a que els encofrats i motllos no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó ni deixar 
senyals als paraments dels elements i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la 
possible construcció de juntes de formigonat. 
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L'ús d'aquests productes haurà de ser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. Formigó 
 
Tots els formigons acompliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
 
El formigó serà preferentment subministrat per central formigonera. 
 
Si es fa a peu d'obra, es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període d'amassada superior a un 
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30'') i de tal manera que la consistència del formigó a cada mescla sigui 
uniforme. 
 
L'ús d'additius del formigó o cendres volants, haurà de ser sempre autoritzat per la Direcció Facultativa. 
 
A més de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 
 
- La instal·lació de transport i posta a l'obra serà de tal forma que el formigó no perdi capacitat ni 

homogeneïtat. 
 
- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 
(1,5 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
 
- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o la posta a l'obra del formigó sense 

l'autorització de l'Encarregat Facultatiu. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps de fred o de 
calor se seguiran les prescripcions de l'EH-91. 

 
-  No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que es trobi gelat.  
 
- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de 

pedres i de coqueres. 
 
- El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 

sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit al formigó. 
 
- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-91. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director Facultatiu, de manera que acompleixin les 
prescripcions de l'EH-91 procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs 
de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar els treballs, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 
del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 
mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, 
mitjançant el regatge o la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran, per a tal fi, 
constantment humides. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables 
o additius incorporats al formigó prèvia autorització, per escrit, del Director Facultatiu. 
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Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments serà la següent: 
 
- Parament vist: sis mil·límetres (6 mm). 
- Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
S'executaran metòdicament tots els assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat i d'altre que 
pugui ordenar discrecionalment la Direcció Facultativa. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a les del formigó en obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. Si passats els vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada per 
a aquesta data en més d'un vint per cent (20%), s’extrauran provetes de l'obra, i si, malgrat tot, la 
resistència continua sent menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. 
 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra en cas de poder efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superiors en un 
cinquanta per cent (50%) de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i 
les extretes de l'obra es trobessin compreses entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de 
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, amb el previ assaig de càrrega 
corresponent. 
 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment P.A.S., blanc, etc.). 
 
El preu dels encofrats va independentment dels preus del formigó. El mesurament es realitzarà per 
metres quadrats (m2) realment col·locats. 
 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a 
llur col·locació, això com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos al 
preu del metre quadrat (m2) tot tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o d'altres 
elements que, a judici de la Direcció de les obres, siguin necessaris per obtenir un correcte acabat. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu que correspongui al tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per executar la unitat d'obra, menys l'encofrat i les armadures, així com la seva 
col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i d'altres operacions que, a judici de la 
Direcció de les obres, siguin necessàries per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses als 
preus dels formigons. 
 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls resultants 
del Replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 
 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
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Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb 
subjecció al perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte, o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica que el 
Contractista hagi executat pel seu compte, sense tenir autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicada als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit, on consti de manera explícita, les dimensions que ha de donar-se a la secció. 
 
Per això, el Contractista està obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacte d'aquelles dimensions que no han estat de 
finides. 
 
5.1.3. Armadures 
 
L'acer corrugat a utilitzar estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevulla substància perjudicial. Es disposaran 
d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin 
experimentar moviment durant l'abocada i la compactació del formigó, a fi d'evitar coqueres. 
 
A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d'anar agafades amb cèrcols o 
estreps, a la zona del colze. 
 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb d'altres, es prohibeix la utilització simultània 
d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus 
diferents d'acers: un per a l'armadura principal i un altre per als estreps. 
 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre procediment 
adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punt de soldadura. 
 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EH-91 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, 
etc.). 
 
 
5.2. Estructures metàl·liques 
 
 
Definició 
 
Es defineix com a estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part 
sustentable de l'edificació. 
 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida als plànols corresponents. 
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma UNE-36-
080-90 8R. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge. 
 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, de la 
Direcció Facultativa de la Normativa vigent. 
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Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 
vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
 
Abans del muntatge de l'estructura, es protegiran amb pintures antioxidants les parts d'aquesta que 
hauran de restar ocultes. 
 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
 
No s'efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, 
després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
 
Mentre no s'hagi executat la unió, no s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 
 
S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar la corrosió dels elements que recolzin directament 
sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (kg) d'acer, incloent al preu 
tots els elements i operacions d'unió. muntatge, assaigs, protecció i transports necessaris per a llur 
completa execució, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la Normativa. 
 
 
5.3. Forjats 
 
Definició 
 
Es defineix com a forjat, l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb 
cossos alleugerats i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Tècnica. Aquest sistema tindrà 
estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la qual s'acreditarà amb la fitxa de 
característiques. 
 
Les biguetes constitutives del forjat estaran en possessió del Segell de Qualitat CIETAN. 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica a la Documentació del 
Projecte o a les Prescripcions del tipus de forjat escollit. 
 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran abundosament les biguetes i 
revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobretot a l'estiu, a 
partir de les sis hores (6 h) del vessament del formigó, i tant com la Direcció de l'obra ho consideri oportú. 
 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents, i no formigonarà el 
forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per a les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 
 



 

 
 
 48

L'encofrat i apuntalament seran fixats per les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la 
Direcció de l'Obra. 
 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats (m2), realment executats, descomptant forats de 
superfície més grans d'un metre quadrat (1 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per a pas 
d’instal·lacions i les previsions d'ancoratges per d'altres fàbriques. 
 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa a d'altres capítols, es 
consideraran inclosos al preu del forjat. 
 
També inclou el ferro de negatius i armadura mínima de normativa. 
 
 
5.4. Escales i rampes 
 
Dins els elements de comunicació vertical a tota edificació, distingirem les escales i les rampes. 
 
Definicions 
 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
 
L'alçada màxima dels frontals serà de dinou centímetres (19 cm) i l'estesa de vint-i-set centímetres (27 
cm) com a mínim. 
 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
 
Les rampes per als minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals, acompliran la nova Llei 
d'Accessibilitat. 
 
Execució 
 
Al Projecte d'Execució s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configurin les rampes i escales. 
Amidament i abonament 
 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats (m2) de lloses d'escales o rampes totalment 
acabades, incloent al preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans), 
accessoris i treballs necessaris per a llur construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats 
 
Definició 
 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats al 
taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció 
de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
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Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves 
juntes. 
 
Amidament i abonament 
 
Als elements estructurals prefabricats, com són els pilars, jàsseres, encavallades, etc., el mesurament es 
realitzarà per metres cúbics (m3) de formigó i l'acer, en quilograms (kg), incloent als preus d'ambdues 
partides, tots els materials i operacions necessàries per a llur posta a l'obra, incloent-hi, també, la part 
proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les 
armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats a llur fabricació. 
 
 
5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineix com a juntes de dilatació, els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o 
de fàbrica, construïts de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i deformacions geològiques. 
 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi al Projecte. En 
qualsevol cas haurà d'acomplir-se la Normativa més estricta de l'apartat, entenent-se inclosos al preu del 
metre lineal (ml), tant els materials com les operacions calgui executar per aconseguir-ho. 
 
La junta s'executarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Amidament i abonament 
 
Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i treballs 
necessaris per a llur col·locació. 
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 C A P Í T O L   6 
 
 R A M  D E  P A L E T A 
 
 
 
6.1. Divisions interiors 
6.2. Coberta 
6.3. Guixos i escaioles 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
 
 
 
 
 
6.1. Divisions interiors 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb morter. Els 
elements de divisió no tradicionals queden exclosos, ja que són tractats al Plec de Condicions Particulars. 
 
Materials 
 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment, poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 
- Resistència adequada a la dels materials als quals s'interposen. 
 
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 
- Compactat i docilitat. 
 
- Impermeabilitat a l'aigua. 
 
- Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
Classes: 
 
- De guix. 
 
 Dosificació: tres (3) volums de guix per un (1) volum de sorra. 
 
 Resistència mitjana: quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2) 
 
 Camp d'aplicació: Fàbriques sense càrrega. 
 
- Mixtes de ciment i calç. 
 
 Dosificació: un (1) volum de calç per un (1) volum de ciment pòrtland i per sis (6) volums de sorra. 
 Resistència mitja: trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (35 Kg/cm2). 
 
 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
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- De ciment. 
 
 Dosificació: 
 M-50-  un (1) volum de ciment pòrtland per sis (6) volums de sorra. 
 M-75-  un (1) volum de ciment pòrtland per cinc (5) volums de  sorra. 
 M-100- un (1) volum de ciment pòrtland per quatre (4) volums de  sorra. 
 M-150- un (1) volum de ciment pòrtland per tres (3) volums de  sorra. 
 M-200- un (1) volum de ciment pòrtland per dos (2) volums de  sorra. 
  
 Resistència mitja: 
 M-50-  cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 Kg/cm2). 
 M-75-  setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (75  Kg/cm2). 
 M-100- cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/cm2). 
 M-150- cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/cm2). 
 M-200- dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200  Kg/cm2). 
 
 Camp d'aplicació: 
 M-50-  fàbriques lleugerament carregades. 
 M-75-  fàbriques poc carregades. 
 M-100- fàbriques molt carregades. 
 M-200- fàbriques especials. 
 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el bloc paral.lepipèdic 
de ceràmica o morter, lligat amb morter. 
 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials, acompliran el 
que s'estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a 
refresc, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària. Aquesta junta 
restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals), 
el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s'executaran enllaçant-los simultàniament entre 
ells. 
 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, per a 
preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, 
netejant-la de pols i de morter vell. 
 
Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col·locat com envà de maó de quart, 
que no acompleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà de quatre i 
set centímetres (4 i 7 cm) o paret de mitja rajola o paredó de nou centímetres (9 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix o morter 
per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
 
Als envans es preveurà que, degut a l'augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no provoqui 
guerxesa a la fàbrica. 
 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per caixes. 
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A les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm) per a l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals del 
treball amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
 
En cas que la Direcció Facultativa ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s'ompliran alguns 
blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o petits murets de 
contenció. 
 
 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cindris 
capacitats per a suportar llur pes, abans de la revinguda del morter. 
 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i s'acabarà amb la col·locació de la 
clau aplomada. 
 
Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigües tinguin 
juntes trobades. 
 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós per a que ompli totalment les juntes, afluixant-
se, després, una mica el cindri per a l'assentament dels maons. 
 
 
Envans prefabricats. 
 
Són els construïts per a plafons sòl-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els revestiments i 
instal·lacions. 
 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de 
manera que restin el màxim de petites possible, i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el 
fabricant, per a no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
 
 
Envans pluvials. 
 
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitjaneres, quan el solar que s'edifica confronta amb 
parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 
recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, també, es poden executar amb 
fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de dos a tres metres (2-3 m). 
Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per a evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels 
elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran per metres 
cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, 
detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i 
peces especials necessàries per a abastir l'acabament de l'element, tal com s'expressa al Projecte. 
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i els tractaments especials que requereix el parament un 



 

 
 
 53

cop acabat, podent la Direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, 
entenent-se aquestes operacions incloses als preus unitaris si s'observen defectes a les unions. 
 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple", i tan sols es descomptarà la meitat de la superfície dels 
forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) 
metres quadrats. 
 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 
tractament interior serà d'abonament d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se tot allò 
esmentat anteriorment. 
 
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 
 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes es 
mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, 
morters, materials auxiliars, cindris, peces especials, i elements de subjecció necessaris per a l'execució 
de l'element així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte 
acabament. 
 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials del ram de 
paleta com els cindris i operacions necessàries per a llur execució així com totes les operacions 
necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte acabament. 
 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzats "in situ", es mesuraran en metres 
lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a l'execució o posta a l'obra, 
entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions necessàries per acomplir la Normativa, inclòs 
la d'aïllament tèrmic. 
 
 
6.2. Coberta 
 
Definició 
 
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici, per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
 
 
Tipus 
 
- Terrat: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
 
- Teulada: Són cobertes amb revestiments continus o no, que s'impermeabilitzen degut al gran pendent 

de llurs superfícies. 
 
Construcció 
 
Als terrats, un cop formada la caixa per a l'àmpit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la 
col·locació dels elements per a la formació de pendents, impermeabilització, aïllaments i enrajolat que 
s'expressen als plànols corresponents. 
 
A l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc. que garanteixin la 
missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
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A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra, diferents dels propis de 
cobriment, tal com són envanets de sosteniment, forjats en pendent i encavallades, que s'empraran per a 
sostenir el recobriment de solera, sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com 
teules, pissarres, planxes metàl·liques o de fibrociment, etc. 
 
Se seguiran les indicacions de la Direcció de l'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de peces de revestiment. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
 
 
 
Amidaments i abonament. 
 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per a la formació de 
juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complet acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, acompliran estrictament la 
Normativa vigent. 
 
 Albellons 
 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 
plànol superficial de la coberta, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, 
no permetent l'obstrucció per cossos estranys i estant previstos de sifó antimúrit. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent al preu tots els materials, 
peces i treballs necessaris per a la col·locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element acompleixi 
amb la Normativa vigent. 
 
 
 Encanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals 
d'una teulada per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, per a que funcioni 
correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar 
ràpidament. Es col·locaran, amb preferència, exteriorment a la teulada.  
 
 
Amidament i abonament. 
 
Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc. i els treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 
 
 Claraboies 
 
Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o il·luminació 
de les dependències emplaçades sota la coberta. 
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Amidament i abonament. 
 
Es mesuraran per unitats (ut.) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent. 
 
 
 Encavallada 
 
Són elements estructurals de fusta, de formigó o de metall, que tenen per objecte donar forma i sustentar 
les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Els amidaments i l'abonament es realitzarà per unitat (Ut.) d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se al 
preu totes les operacions necessàries per al trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports 
corresponents, per a la seva completa instal·lació. 
 
 
6.3. Guixos i escaioles 
 
 
Definició. 
 
Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, 
enlluïts o emblanquinats) i estucs projectats. 
 
Les escaioles, com a revestiment de sostres, es col·locaran en plaques penjades d'ell. 
 
Es presentaran, a la Direcció Facultativa, mostres de mida natural i documentació d'assaigs, realitzats a 
Laboratoris Oficials, d'aquells materials que hagin d'acomplir qualsevulla funció, a més de fals sostre. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del 
Projecte. Si hi ha diferència entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el que 
s'indiqui als mesuraments. 
 
 
 
A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals), d'angles diedres i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades. 
 
 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
 
Definició. 
 
 
Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç 
o ciment, així com amb morters mixtos. 
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Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, acompliran, quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
 
 
Amidament i abonament. 
 
 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels 
forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície, i la totalitat dels forats de 
superfície major a vuit metres quadrats (8 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a executar 
el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció de l'Obra així com tots els 
treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a aconseguir l'acompliment de 
les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients per 
a realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran inclosos 
als preus del revestiment. 
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 CAPITOL  7 
 
 A I L L A M E N T S  I  I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S 
 
 
 
 
7.1 Aïllaments tèrmics 
7.2 Aïllaments acústics 
7.3 Aïllament contra la humitat 
7.4 Amidament i abonament 
 
 
 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per al qual siguin requerits, i que 
són: 
 
 - Tèrmics 
 - Acústics 
 - Contra la humitat 
 
S'utilitzaran sempre materials que estiguin en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius definits al 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components, o per 
l'addicció d'altres, la funció dels quals serà d'assolir el valor d'aïllament exigit. 
 
Els aïllaments hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que composen els sostres, sòls i 
parets. 
 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor capacitat aïllant, 
atès que modifiquen, d'una manera perjudicial, els aïllaments, donant lloc a zones on es poden produir 
condensacions. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
segells o Marques de Qualitat. 
 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
 
7.2. Aïllaments acústics 
 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen als locals insonoritzats, tinguin uns valors 
màxims establerts en cada cas. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. 
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No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
 
7.3. Aïllament contra la humitat 
 
 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen l'aigua, per gravetat 
fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que, quan 
s'afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen propietats impermeables al material resultant, o per 
impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per sí sols i s'apliquen superficialment a d'altres 
que serveixen com a base de suport. 
 
Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de la massa 
s'inclouen als capítols de morters i formigons com additius. 
 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques, asfàltiques 
i, inclòs, pintures, que eviten el pas de la humitat als elements constructius on s'empren. 
 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació de desguassos, 
etc. Les superfícies sobre les quals s'han d'estendre les làmines impermeabilitzants es netejaran i 
prepararan adequadament, per evitar elements punxants. 
 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri, comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i 
estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu (10) anys. 
 
 
7.4 Amidament i abonament 
 
 
El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part proporcional 
de col·locació, coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar la perfecta execució 
de l'element, totalment acabat. 
 
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
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 CAPÍTOL 8 
 
 F U S T E R I A 
 
 
 
 
 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, i possibilitats de 
ventilació a l'edifici en els moments adequats. 
 
Els tipus que s'empraran seran de fusta, metàl·lics o de plàstic, i acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent, en especial les NRE AT-87 i NBE CA-88.  
 
Els elements de fusta estaran en possessió del Segell de Qualitat AITIM. 
 
Executades al taller les peces definides als Plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els 
detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i cotes de les 
diverses encavallades i contracèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les 
unions als parament de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com l'ajustament i funcionament de 
tots els elements. 
 
El portam metàl·lic de ferro i d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
La col·locació a l'obra s'ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients definits al 
Projecte, instal·lades per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat. 
No han de permetre l'entrada de llum exterior en la seva posició de màxim tancament. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, corredors o practicables, es mesuraran per 
unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional 
d'ajust per a llur col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les 
ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al Projecte i indicat per la Direcció Facultativa.  
 
Les persianes enrotllables es mediran per metres quadrats (m2), incloent tots els mecanismes i 
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.  
 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut.) completament acabades i 
posades a l'obra segons el Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 
 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut.) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats als Plànols, inclosos els ajuts necessaris d'altres oficis per a col·locar-los. Si la bancada és de 
tauler postformat, els seu preu s'entendrà inclòs en el d'unitat de cuina acabada. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els 
desperfectes ocasionats a l'obra o al transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per part 
de la Propietat. 
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Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin necessaris per al seu 
perfecte funcionament o que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als Plànols del 
Projecte. 
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 CAPITOL 9 
 
 M A N Y E R I A  
 
 
 
Definició 
 
Són els elements resistents fets amb acer laminat, tant en el seus elements estructurals com en els 
elements d'unió. 
 
 
Execució 
 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s'executaran: 
 
- els elements, se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines epoxi. La pintura 

de protecció es donarà en dues mans. La primera al portar el material a l'obra i la segona abans de 
l'acabat. Les soldadures seran polides i sense rebabes. 

 
- Els elements resistents de les baranes instal.lades han de resistir les sol.licitacions següents, sense 

superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
  
 - Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  privat: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  públic o habitatge: 100 kg/m 
 
Ha d'estar subjecte al suport amb ancoratges d'acer fixats amb morter de pòrtland, protegits contra la 
corrosió. 
 
- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació; 

han de mantenir l'aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport. 
 
- Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pletines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 

la distància que existeix entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil 
de la pilastra amb l'ancoratge s'ha de fer per soldadura. 

 
- S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, 
(correderes, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements 
col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d'ajuts per a llur col·locació, segellat de juntes, 
elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus 
definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 
 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per metres 
lineals (ml). A la valoració s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
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 CAPITOL  10 
 
 P A V I M E N T S  I  E N R A J O L A T S 
 
 
 
 
10.1 Paviments 
10.2 Enrajolats 
 
 
 
 
10.1.Paviments 
 
 
 
Definició 
 
S'anomenen soleres, els paviments de formigó en massa que s'executen sobre el terreny o sub-bases 
granulars, de gruix variable en funció de l'ús al qual es destinin i que poden contenir interiorment una 
armadura d'acer, làmina impermeabilitzant o estar tractats superficialment per aconseguir característiques 
especials. 
 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2), es realitzaran 
juntes de dilatació amb materials elàstics i de la manera que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Execució 
 
Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb l'execució dels talls i la distribució de peces 
que indiqui la Direcció de l'Obra. Un cop acabats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment o altre producte 
que indiqui la Direcció Facultativa.  
 
Quan s'hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d'evitar desperfectes, malgrat 
que les zones on s'hagi col·locat encara calgui treballar. 
 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a 
deu mil·límetres (5 a 10 mm), que s'amagarà amb el sòcol. 
 
 
Amidament i abonament 
 
 
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
 
A la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i sòcols. 
 
Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., inclouran al preu tots els treballs necessaris 
de col·locació, poliment, desbastaments, abrillantament, rejuntat, neteja i part proporcional de sòcol, per 
acabar-ho bé totalment. 
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En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats així com els treballs 
de coltellejat, poliment, envernissat, i sòcol totalment acabat. 
 
Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per 
acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament als plànols 
del Projecte. 
 
Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de material d'agafada, així com els treballs i 
peces necessàries per al bon acabament. 
 
 
10.2. Enrajolats 
 
 
Definició 
 
Són els revestiments fets amb peces ceràmiques o acríliques. 
 
 
Execució 
 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir desprendiments de les peces. 
 
Les superfícies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran línies rectes en tots 
els sentits, sense trencaments ni desploms. 
 
En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o el 
seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
 
Per a la col·locació de les rajoles s'utilitzaran els material tradicionals i, preferentment, ciment adhesiu. 
 
 
Amidament i abonament 
 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) indicats als plànols i mesuraments del Projecte. 
S'inclouen en el preu la formació d'arestes i angles diedres, així com les peces especials que per raons 
constructives o decoratives es col·loquin 
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CAPITOL  11 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  F O N T A N E R I A 
 
 
 
Definició 
 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba 
fins els punts de consum. Els plànols especificaran: esquema de la xarxa de distribució, xarxa interior de 
l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, aixetes, etc. 
 
Els tubs, sigui de la classe que siguin, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats, amb 
generatrius rectes o amb les corbes fetes amb colzes i peces especials. No s'admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més d'un mil·límetre (1 
mm) de gruix. Als diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5%) en menys, i del 
quatre per cent (4%) en més. La tolerància al gruix de les parets serà d'un deu per cent (10%). 
 
Si és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi 
de donar-li rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal·lats de manera que permetin una fàcil 
lectura, reparació o substitució. 
 
La col·locació de comptadors s'ajustarà a les normes de la Companyia Subministradora. S'empraran 
comptadors normalitzats construïts amb material de llarga durada, amb eixos muntats. 
 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:  
 
 La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada servei, es farà 

mitjançant racord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament. 

 
 Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran 

perfectament aliniades i corregides, de manera que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions 
d’alineació requerides. No es tolerarà l'emprament de suplements als braçals, i les femelles hauran 
d'estar convenientment apretades. 

 
 
- Proves: 
 
 Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat sota una pressió de quinze 

atmosferes (15 Ats.), produïda mitjançant bombes. L'assaig durarà quinze minuts (15") i la pressió 
restarà invariable durant aquest temps. 

 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
 
 Quan la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar l'aigua al punts de subministrament més 

elevats de l'edifici i per permetre l'engegada de escalfadors instantanis, que precisen d'una pressió de 
cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema 
d'elevació d'aigua. 

 
 S'empraran bombes de baixa pressió per a grans quantitats i petites elevacions; per a elevacions que 

siguin superiors a trenta metres (30 m) hauran de dividir-se en dos trams, cada un d'ells amb una 
moto-bomba. 
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 Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona 
qualitat, i s’instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 

 
 
 AIXETES 
 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles on l'obturació s'executa gradualment i 
no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 
Els models utilitzats disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
 
  
Amidament i abonament 
 
 
La partida de connexió a la xarxa de subministrament públic es comptarà com a partida alçada (PA), 
incloent al preu tant els treballs del ram de paleta necessaris, com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins 
i tot la bateria de comptadors i les seves claus i resta d'accessoris, així com les taxes a abonar a la 
Companyia subministradora. 
 
Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatges (Ut.), independentment del 
diàmetre, diferenciant en el preu únicament, si són o no encastades, incloent la part proporcional de claus 
de pas, vàlvules reductores, expansió, ancoratges i resta de peces especials i ajuts necessaris per a llur 
definitiva instal·lació, d'acord amb les Normes de la Companyia Subministradora i amb les indicacions que 
es desprenguin dels plànols del Projecte. 
 
Els dipòsits escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats (Ut.) d'elements completament 
instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
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 CAPITOL 12 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D'E L E C T R I C I T A T 
 
 
 
 
 
Definició 
 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a 
l'edifici. 
 
L'Empresa adjudicatària realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableix al Reglament 
Electro-tècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de normatives i les 
normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 
 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el Servei d'Inspecció de la companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a 
la xarxa. 
 
S'empraran materials i aparells homologats de la qualitat, quantitat, model i tipus que apareixen detallats 
als documents del Projecte i plànols. 
 
L'Empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats als documents del Projecte i que han de fer-se servir a la instal·lació. 
 
L'Empresa adjudicatària, amb la conformitat de la Direcció d'Obra serà l'encarregada de conseguir i 
entregar els permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
Organismes Oficials. 
 
L'Empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la Direcció d'Obra, de tots els tràmits que 
s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes, amb temps suficient per a no alterar els programes 
previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs, i a tractar el tema amb la companyia 
subministradora per al seu desenvolupament, fins a arribar a que aquesta accepti la instal·lació i connexió 
de la presa. 
 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos i honoraris facultatius que es derivin 
de l'aconseguiment de les esmentades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament i abonament 
 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat (Ut.) de presa aèria o soterrada, totalment realitzada, 
incloent-se al preu unitari tots els treballs i materials necessaris per a l'acabament i posta en servei, així 
com torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, 
tramitacions de llicències i autoritzacions. 
 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.) de presa totalment acabada amb les 
mateixes característiques esmentades anteriorment per a l'alta o mitja tensió. 
 
La instal·lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació, inclòs obra civil i 
farratges interns (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb els plànols i instruccions 
facilitats per la companyia subministradora. 
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La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (Ut.) de centralització, completament instal·lada, 
inclosos els quadres de comptadors i connexions, els ajuts d'oficis auxiliars necessaris i tots els treballs i 
materials que calguin per al total acabament. 
 
La xarxa d'electrificació i d'enllumenat dels habitatges i locals es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació als 
habitatges i locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s'indiquin al 
Projecte, inclosos els quadres de protecció i comandament, les derivacions individuals, així com els ajuts 
d'altres oficis per al seu complet acabament i posta en servei. 
 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcaments, serveis annexos, trasters, 
etc., es mesuraran per unitat (Ut.) d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. 
 
Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la instal·lació a cada 
habitatge de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitat (Ut.) d’instal·lació, totalment acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació incloent tots els 
materials, troneta, piquetes, i resta d'accessoris i ajuts necessaris per al seu total acabament. 
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 CAPITOL  13 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  G A S 
 
 
 
 
13.1. Instal·lacions interiors 
13.2. Comptadors 
13.3. Conduccions 
 
 
 
13.1. Instal·lacions interiors 
 
 
Definició 
 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici, a fi de dotar de subministrament de gas les cuines, 
calderes de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
 
La instal·lació comprèn: 
 
- Presa a la xarxa de subministrament o dipòsit d'emmagatzematge 
 
- Comptadors 
 
- Conduccions 
 
Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o soterrats. En ambdós casos es 
respectarà la normativa vigent i les indicacions de la companyia subministradora, tant pel que es refereix a 
ventilació dels locals o armaris, on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han 
de guardar els emmagatzematges respecte els equips o locals d'altre tipus, per tal d'evitar el risc de 
deflagració. 
 
Amidament i abonament 
 
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut.) de dipòsits instal·lats es valorarà 
incloent totes les obres necessàries per a llur instal·lació, tal com l'excavació de la fosa, nurs, 
impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries i la 
tramitació als Organismes oficials, de les autoritzacions d’instal·lació i Projecte, així com tots els treballs i 
materials necessaris per complir la normativa corresponent. 
 
 
13.2. Comptadors 
 
Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l'empresa subministradora del gas, llur instal·lació es 
farà en locals o armaris ventilats, previstos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d’instal·lació elèctrica fixa i 
antideflagrant. 
 
 
 
Amidament i abonament 
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Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut.) de quadre de comptadors tot 
complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del local. 
 
Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitat (Ut.) totalment 
acabat, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. 
 
La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.), taxes incloses. 
 
 
13.3. Conduccions 
 
Les conduccions seran de coure o d'acer. Si van soterrades, es protegiran contra la corrosió. El replè de 
les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'emprament de sorra, escòria o grava. 
 
Es col.locaran dispositius accessibles per a l'evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran 
sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions soterrades. 
 
Les canonades de diàmetre inferior a dotze mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre (1 
m) i les superiors cada dos metres (2 m). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada 
mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillaran amb material elàstic. 
 
Hi haurà una clau general a l'escomesa de l'edifici, una per a cada usuari i, interiorment, una per a cada 
aparell de consum. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Les conduccions es mesuraran en unitats (Ut.) d'habitatge, totalment instal·lat, incloent la part 
proporcional de claus de pas, purgadors, fixacions, excavacions i replè de rases, així com tots els treballs 
necessaris per deixar-la totalment acabada. 
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 CAPÍTOL  14 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C A L E F A C C I Ó 
 
 
14.1. Calderes 
14.2. Xarxa de distribució 
14.3. Radiadors, covectors i plafons 
14.4. Radiadors elèctrics 
14.5. Conduccions d'aire calent 
 
 
Definició 
 
Les instal·lacions de calefacció podran ser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com 
són: 
 
A les instal·lacions centralitzades: 
 - Per aigua 
 - Vapor d'aigua 
 - Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua,  etc. 
 - Calefacció per aire 
 
A les instal·lacions individuals: 
 
- Calefacció elèctrica 
- Calefacció per gas 
 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 
- Calderes 
- Cremadors 
- Xarxa de distribució 
- Valvuleria 
- Radiadors 
- Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió). 
- Dipòsits de combustible 
 
Tant el tipus d’instal·lació com la relació d'elements que la composen, vindran definits al Projecte. 
 
14.1. Calderes 
 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran provistes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per a llur funcionament, 
com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran d'acord amb les indicacions del 
fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
Les calderes es mesuraran per unitat (Ut.) instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 
proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials, necessaris per a completar 
la instal·lació. 
14.2. Xarxa de distribució 
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Definició 
 
És el conjunt d'elements que condueixen el fluid escalfat des de la caldera als elements de radiació. 
 
Les canonades seran de ferro soldat o coure i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els colzes, 
maneguets, tés, creuers, etc., seran sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior 
de prova de quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2). 
 
Les claus de pas emprades a les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
 
S’instal·laran dipòsits d'expansió d'una cabuda doble a l'augment de volum de tota l'aigua continguda a la 
instal·lació, a temperatura de règim, i estarà provista de sobreeixidor. 
 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera. 
 
Amidament i abonament. 
 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local (Ut.) de conducte 
instal·lat, incloent al seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats al Projecte o indicats 
per la Direcció Facultativa per al seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i 
ajuts d'altres industrials. 
 
 
14.3. Radiadors, convectors i plafons. 
 
Podran ser de foneria o de planxa, d'acer o alumini, de manera que presentin la màxima superfície de 
radiació. 
 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 ats.). 
 
 
La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que, en lloc de disposar d'elements terminals de radiació, 
sigui el propi circuit qui amb la seva llargada generi la superfície de radiació. 
 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50º C). 
 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Els radiadors es mesuraran per unitats (Ut.), completament instal·lats, amb llurs vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajust per a llur col·locació, inclòs els suports de radiadors per plafons, tot instal·lat. 
 
 
 
14.4. Radiadors elèctrics. 
 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui el de radiadors o convectors elèctrics, seran de primera 
qualitat i de marca reconeguda. 
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Amidament i abonament. 
 
L'amidament serà per unitats (Ut.) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu 
de la instal·lació elèctrica necessària, en cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
 
14.5. Conduccions d'aire calent. 
 
Les conduccions, tant de secció rectangular o circular, adequada aquesta a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de  xapa d'acer galvanitzat o de materials i fibres sintètiques. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà per unitats d'habitatge o local (Ut.) instal·lat, incloent al preu la part proporcional del 
muntatge, reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la 
seva total instal·lació. 
 
El generador d'aire calent es mesurarà per unitat (Ut.) totalment instal·lat, inclòs la connexió a la xarxa 
elèctrica i a la xemeneia d'extracció de gasos.  
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 CAPÍTOL  15 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C L I M A T I T Z A C I Ó 
 
 
 
15.1. Equips 
15.2. Conductes 
 
 
 
Definició 
 
Les instal·lacions de climatització són les destinades a mantenir, als espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 
 
Per tant, i segons s'especifica al Projecte aquestes instal·lacions hauran de comptar amb equips per a 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com els elements per regular i controlar totes 
aquestes operacions. 
 
La instal·lació estarà composta dels següents elements: 
 
- Equip condicionador d'aire. 
- Conductes. 
- Boques de difusió. 
- Escalfadors. 
- Quadre de control. 
 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
 
15.1. Equips. 
 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit al Projecte i serà de manera reconeguda i aprovada 
per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor del fred, el 
productor de calor (si es troba inclòs a la instal·lació), i la zona de preparació o tractament de l'aire que, 
segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, pulverització d'aire, desinfecció i calda. 
 
Amidament i abonament. 
 
Si la instal·lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d’instal·lació completa, incloent al preu tots els 
equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts 
necessaris per a la seva instal·lació, llevat de les conduccions. 
 
 
 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat 
(Ut.) d'aparell completament instal·lat i d'engegada de la instal·lació. 
 
 
15.2. Conductes. 
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Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire al seu interior, 
sent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat i planxa staff de fibres sintètiques; les boques de 
difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus en funció de les zones on s’introdueixi aire. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament de conductes serà per unitats d'habitatge o local (Ut.), incloent al preu la part proporcional de 
boques, comportes i ajuts que calguin per a realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment 
acabat. 
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 CAPÍTOL  16 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D' A P A R E L L S  E L E V A D O R S 
 
 
 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o moblatge, que funcionen als edificis, 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o 
altre tipus. 
 
Les parts que composen un equip d'ascensors són: 
 
- Elements de comandament. 
- Cambril. 
- Guies per al cambril i del contrapès. 
- Contrapès. 
- Grup tractor. 
- Presa elèctrica. 
- Cables de suspensió. 
- Dispositius de seguretat. 
- Portes d'accés. 
- Recinte. 
 
Les unitats o equips d'ascensor, que s’instal·lin, seran de marques reconegudes, amb experiència en 
aquest tipus d’instal·lacions i s'hauran de presentar, a la Direcció Facultativa, les fitxes de característiques 
i justificació de l'acompliment de les disposicions del Reglament d'Indústria sobre aquest tema. 
 
El tipus i el sistema de maniobra, la velocitat i el número de parades vindran definits als Plànols i a la 
Memòria del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament i l'abonament es realitzarà per unitats (Ut.) totalment instal·lades i posades en servei, 
incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabats. 
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 CAPÍTOL  17 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C O M U N I C A C I Ó 
 
 
 
 
17.1. Antenes 
17.2. Telefonia 
17.3. Interfonia 
 
 
 
 
17.1. Antenes. 
 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 
televisió i ràdio als edificis. 
 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 
- L'equip de captació. 
- L'equip d'amplificació i distribució. 
 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen 
les Normes vigents. 
 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament es realitzarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquin als 
Plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada. 
 
 
17.2. Telefonia. 
 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 
 
Les parts que s'inclouen a la instal·lació són: 
 
- Presa de la xarxa general. 
- Canalització de l'enllaç fins l'armari de distribució. 
- Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa interior. 
 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen als Plànols i seguint 
les prescripcions de la Direcció Facultativa de la Companyia i la Normativa vigent. 
 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant-se les derivacions i canvis de 
direcció mitjançant caixes de registre encastades. 
 
Amidament i abonament. 
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L'amidament es farà per unitat (Ut.) d’instal·lació, diferenciant dues (2) partides independents, que són: 
 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lats, amb tots els treballs, 

peces, materials, ajuts necessaris i taxes. 
 
- Unitats (Ut.) de xarxa de distribució interior, incloent al preu la part proporcional de caixes de connexió 

i presa, materials , operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
 
17.3. Interfonia. 
 
 
La instal·lació del porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat al vestíbul de 
l'edifici, i els telèfons amb obertura automàtica de la porta als diferents locals o habitatges. 
 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent-se al preu tots els ajuts i 
materials necessaris. 
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 CAPÍTOL 18 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  P R O T E C C I Ó 
 
 
 
 
 
18.1. Contra el foc 
18.2. Parallamps 
 
 
 
 
18.1. Contra el foc. 
 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes a la NBE-CPI-91, en 
funció del tipus d'edificació, en dos camps específics: 
 
- Supressió de les causes que puguin produir un incendi. 
- Evitació de la propagació. 
 
Als Projectes Bàsic i d'Execució es redactaran els documents de Projecte demanats per la Norma. 
 
Les mesures seran: 
 
- De naturalesa física de l'edificació (protecció d'incendis). 
- Col·locació d’instal·lacions de protecció. 
 
 
Protecció d'incendis 
 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc, d'estructures o d'altres  elements d'obra, 
vindran especificats al Projecte, i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Els materials, que s'hauran d'emprar, tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 
Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fitxes tècniques per a que s'aprovin, abans de la posta 
a l'obra. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) d'ignifugació o revestiment, incloent-
se al preu tots els treballs auxiliars necessaris. 
 
 
 
 
Instal.lacions de protecció d'incendis 
 
Aquest capítol comprèn el conjunt d’instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es 
defineixen al Projecte, acomplint la Normativa vigent. 
 
Classes d’instal·lacions: 



 

 
 
 79

 
A- Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostos per: 
  
 . Equips de control i senyalització. 
 . Detectors. 
 . Fonts de subministrament. 
 . Elements d'unió entre els anteriors. 
 
B- Instal·lacions d'Extinció, compostes per: 
 
 . Instal·lació de boques d'incendi. 
 . Instal·lació hidrants. 
 . Instal·lació de columna seca. 
 . Instal·lació d'extintors mòbils. 
 . Instal·lació de sistemes fixos d’instal·lació. 
 
C- Instal·lacions d'Alarma, compostes per: 
 
 . Instal·lació de polsadors d'alarma. 
 . Instal·lació d'alerta. 
 . Instal·lació de megafonia. 
 
D- Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 
 . Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització. 
 . Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència. 
 
Amidament i abonament. 
 
Cadascun dels tipus d’instal·lació definits en aquest Capítol es mesuraran per unitat (Ut.) completa 
d’instal·lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altres industrials 
necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació, segons el Projecte i la Normativa vigent. 
 
18.2. Parallamps. 
 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se 
d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i de 
marca reconeguda. 
 
 
 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat, es realitzarà per unitat (Ut.) d'equip de parallamps 
instal·lat, incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en 
servei i les despeses derivades de la seva legalització. 
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 CAPÍTOL  19 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  D I P Ò S I T S 
 
 
 
19.1. Dipòsits d'aigua 
19.2. Dipòsits de combustible 
 
 
 
19.1. Dipòsits d'aigua. 
 
A la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Malgrat que el nivell 
d'aigua es trobi en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat de les 
seves peces. 
 
El tub d'alimentació vessarà lliurament i amb un mínim de quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la 
vora superior del sobreeixidor. 
 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior 
d'aquesta conducció verteixi lliurament a quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la vora superior de 
l'element que recull l'aigua. 
 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que les dues terceres parts (2/3) de la dotació diària 
de l'aforament. 
 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles, de manera que la diferència entre l'alçada del fons del 
dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de tres metres (3m). 
 
Si la pressió disponible al ramal no excedeix de cinc metres (5m) del nivell de l'aigua del dipòsit, 
s’instal·larà un sistema de sobreelevació. 
 
19.2. Dipòsits de combustible. 
 
Els dipòsits de combustible acompliran la Normativa vigent. 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament tant dels dipòsits d'aigua com dels dipòsits de combustible, es realitzarà per 
unitat (Ut.) de dipòsit instal·lat, incloent al preu totes les obres, mecanismes i ajuts d'altres oficis 
necessaris per a la seva completa posta en servei i despeses derivades de la seva legalització. 
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 CAPÍTOL  20 
 
 INSTAL.LACIONS D'APARELLS SANITARIS I AIXETES 
 
 
 
 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol, seran de primera qualitat, dels models, material i colors que 
indiqui el Projecte. Estaran previstos d'equips de subjecció o suport. 
 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. També es podrà fer una 
presa des de la canonada de desguàs fins un pot simfònic, que serveixi per a diferents aparells. 
 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons 
s'indiqui al Projecte. Aniran previstos de barrejadors d'aigua freda o calenta als casos que s'indiqui. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu de la unitat tots 
els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereix llur instal·lació, a fi que funcioni 
perfectament. 
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 CAPÍTOL  21 
 
 INSTAL.LACIONS D'EQUIPAMENT DE CUINES 
 
 
 
 
 
S'agrupen sota aquesta denominació els materials i la mà d'obra per a l'execució i col·locació dels 
diferents elements que composen les instal·lacions de cuina. 
 
 
21.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del 
petroli (butà, propà, aire propanat), mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de 
cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran de la marca de qualitat 
AENOR. 
 
La construcció de cuines per a gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les 
composen, s'ajustarà a la construcció d'aparells d'ús domèstic, que utilitzin com a combustible els gasos 
liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d’instal·lació de gas als edificis habitats. 
 
Per a les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc., s'adoptarà, en general, les mateixes normes que per a 
les de gasos liquats del petroli. 
 
21.2. Cuines elèctriques i característiques generals dels seus   elements. 
 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia al travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, 
anomenat placa.  
 
Tots els tipus d'aquestes cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran 
de la marca de qualitat AENOR. 
 
Amidament i abonament. 
 
Les cuines es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu tots els accessoris i 
treballs auxiliars que requereix llur instal·lació a fi que funcioni perfectament. 
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 CAPÍTOL  22 
 
 V I D R E R I A 
 
 
 
 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els 
treballs de la seva col·locació i posta en servei. 
 
- Classes de vidre: 
 
 . Llunes: Seran els vidres de primera qualitat amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze 

mil·límetres (4-15 mm), perfectament polits i amb peces de tres-cents per dos-cents quaranta 
centímetres (300 x 240 cm) com a màxim. 

 
 . Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3-6 mm), amb peces 

de dos-centes cinquanta per cent setanta centímetres (250 x 170 cm) com a màxim. 
 
 . Vidre senzill: Són vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1,8 - 2 mm), en peces 

de cent cinquanta per tres-cents noranta mil·límetres (150 x 390 mm) com a màxim. 
 
 . Vidre tèrmic: És el conjunt format per dues llunes separades per cambra d'aire deshidratat, de 

gruixos variables i segellat perimetralment. 
 
 . Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos variables, amb una capa de 

butiral entre elles impedint així el desprendiment dels trossos en cas de ruptura. 
 
 . Vidres trempats: Són vidres de gruix variable sotmesos a tractaments tèrmics per dotar-los de major 

resistència als impactes superficials. 
 
 . Catedral: És un vidre colat de gruix irregular. 
 
 . Vidre imprès: Són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
 
 . Vidre armat: És el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica, per a mantenir lligats els 

trossos en cas de trencament. 
 
 . Vidre opalí: És un vidres translúcid de color blanquinós. 
 
 . Pavès: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire, o no, i de diferents mesures i color, que 

es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

 
 
- Col·locacions: 
 
Els vidres es col·locaran als elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, 
juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zenc o massilla, de tal manera que no puguin 
estar sotmesos als esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre, o als de deformació del bastigi 
que l'emmarca. Caldrà evitar els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
 
Amidament i abonament. 
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Els diferents tipus de vidre que es defineixen al Projecte es mesuraran per metres quadrats (m2), incloent 
el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per a llur col·locació, segons les indicacions dels 
Plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 



 

 
 
 85

 CAPÍTOL  23 
 
 P I N T U R E S  I  E S T U C A T S 
 
 
 
 
 
Definició. 
 
Sota aquesta denominació s'agrupen tots aquells treballs de revestiment de superfícies, executats amb 
materials fluids, generalment acolorits i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir 
la conservació i per a que no es produeixi la disgregació dels materials emprats a la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d'element d'obra, vindran definits al Projecte, així com llurs 
colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant 
els tipus de suports que figuren als Amidaments, i els tipus de pintura. 
 
Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com la bastida i els elements necessaris per 
a poder executar el treball. 
 
L'amidament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suport, totalment acabada. 
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 CAPÍTOL  24 
 
 U R B A N I T Z A C I Ó 
 
 
 
 
Veure el Plec de Condicions específic per a obres d'urbanització. 
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 CAPÍTOL  25 
 
 D I V E R S O S 
 
 
 
 
En els Projectes, obres i construccions, tant en fase d'execució com totalment realitzades, les 
inscripcions, les numeracions i les senyalitzacions, així com els cartells d'obra, hauran d'estar escrits en 
català. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DIRECCIÓ GENERAL D'ACTUACIONS CONCERTADES, 
    ARQUITECTURA I HABITATGE 
    INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
 
 
 
 
    PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS   



R 
RAMON. 
CALONGE, 

ARQUITECTE 

Mare de Déu del Pilar 15, Pral. 2a   08003 BARCELONA    |     +34 933 199 862    |    rcalonge@coac.net    
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Amidaments i Pressupost 

 
Amidaments 

Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 

Justificació de preus 
Pressupost 

Resum de pressupost 
Últim full 



RESUM DE PRESSUPOST
Xalet Gaudí
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01.01  Implantacions d'obra................................................................................................................. 23.462,17 6,21

01.02  Enderrocs Moviment terres gestio residus ................................................................................ 73.878,52 19,56

01.05  Coberta..................................................................................................................................... 81.065,02 21,46

01.06  Tancaments i divisories ............................................................................................................ 16.277,52 4,31

01.08  Revestiments............................................................................................................................ 20.181,02 5,34

01.09  Paviments................................................................................................................................. 18.994,99 5,03

01.CQ  Control de qualitat..................................................................................................................... 1.620,00 0,43

01.KA  Tancaments i divisories prcticables, vidres ............................................................................... 30.573,57 8,09

01.KB  Proteccions i senyalització........................................................................................................ 11.727,36 3,10

01.KC  Instal·lacions calefacció i ACS.................................................................................................. 48.600,15 12,87

01.KD  Instal·lacions evaquació............................................................................................................ 16.379,96 4,34

01.KG  Instal·lacions electriques........................................................................................................... 23.260,17 6,16

01.KJ  Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris ........................................................................ 4.554,68 1,21

01.SS  Seguretat i salut........................................................................................................................ 7.126,89 1,89

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 377.702,02

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINC-CENTS QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

13,00 % Despeses
generals....................

49.101,26

6,00 % Benefici industrial 22.662,12

Suma........................................ 71.763,38

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 449.465,40
21% IVA.................................... 94.387,73

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 543.853,13

La Pobla de Lillet, .

112 juliol 2018



Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.01  Implantacions d'obra
K1213251 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=

200cm,base+plataform.+escala accès+baran+xarxa, amarrad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bas-
timents de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protec-
ció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2
de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el trans-
port amb un recorregut total màxim de 20 km
Façana NO 19,000 11,400 216,600
Façana NE 10,500 11,400 119,700
Façana SE 19,000 11,400 216,600
Escala 2 3,700 7,500 55,500

7,500 7,500 56,250
Façana SO 19,000 11,400 216,600

881,250 11,78 10.381,13
K1215250 m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa, bast.70cm,h<=

200cm,base+plataform.+escala accès+baran+xarxa,amarrad.

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases re-
gulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplà-
ria com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors ca-
da 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
4 mesos 120 dies
Façana NO 19,000 120,000 11,400 25.992,000
Façana NE 10,500 120,000 11,400 14.364,000
Façana SE 19,000 120,000 11,400 25.992,000
Escala 2 3,700 120,000 7,500 6.660,000

7,500 120,000 7,500 6.750,000
Façana SO 19,000 120,000 11,400 25.992,000

105.750,000 0,09 9.517,50
41631A71 u Cala inspecció fonam.,100x70x150cm,enderroc

pavim/solera+excav.terres,mitj.man.+mec.,càrrega man.run

Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de pavi-
ment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderro-
cats
Exterior façana NE 1 1,000
Exterior façana SO 1 1,000

2,000 277,84 555,68
41642611 u Cala inspecció sostr.,60x60cm,mitjans man.,càrrega man.runa

s/cont.,repos.elem.enderr.

Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats
Sostre planta primera 1 1,000
Sostre planta baixa 1 1,000

2,000 39,88 79,76
41665312 u Cala inspecció paret ceràm.,30x30x30cm,mitjans man.,càrrega

man.runa s/cont.,repo.elem.enderroc,no p

Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'ele-
ments enderrocats, no inclou pintura
planta baixa 5 5,000
planta primera 5 5,000
planta segona 4 4,000

14,000 19,54 273,56
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Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

K12GF000 u Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria < 2''D

Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o
de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2 ''

1,000 248,68 248,68
K12GG000 u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA

Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o
de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

1,000 449,65 449,65
K12GK000 u Anul.lació d'instal.lació interior gas<DN100

Anul.lació d'instal.lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'es-
comesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim

1,000 93,37 93,37
K1RA0002 u Arrencada arbre existent, càrrega camió/contenidor

Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre camió o conte-
nidor

4 4,000
4,000 177,66 710,64

K1661310 u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a reco-
llida de mostra
planta baixa 5 5,000
planta primera 5 5,000
planta segona 4 4,000

14,000 82,30 1.152,20

TOTAL 01.01......................................................................................................... 23.462,17
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Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.02  Enderrocs Moviment terres gestio residus

 Moviment de terres i gestio de residus01.02.01
K2221211 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Rasa recalçat 19 0,600 1,200 13,680

19 0,600 1,200 13,680
10,5 0,600 1,200 7,560
10,5 0,600 1,200 7,560

Rasa Instal·lacions 50 1,000 1,000 50,000
92,480 89,69 8.294,53

K2241100 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
19 1,200 22,800
19 1,200 22,800

10,5 1,200 12,600
10,5 1,200 12,600

70,800 2,52 178,42
K2252772 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

230 1,000 1,000 230,000
230,000 19,57 4.501,10

K22J101A m3 Ret.terra jardinera,mitjans man.+aplec p/aprofit.

Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
zona accés 40 0,800 32,000

32,000 100,58 3.218,56
K2R24200 m3 Classif.residus cons.en res.inerts,no espec.,especials,

Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no
especials i especials amb mitjans manuals

25,000 25,14 628,50
K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es-
pecífic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor
Rasa recalçat 19 0,600 1,200 13,680

19 0,600 1,200 13,680
10,5 0,600 1,200 7,560
10,5 0,600 1,200 7,560

Rasa Instal·lacions 50 1,000 1,000 50,000
92,480 10,57 977,51

K2R650A5 m3 Càrrega+transp.residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6km,camió 20t,mec.

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abo-
cador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de
fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics

25,000 3,03 75,75
K242B033 m3 Càrrega mec.+transp.terres,camió 7t,rec.<=2km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 2 km

25,000 2,78 69,50
K2442060 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,camió 12t,mec.

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics

25,000 1,98 49,50
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Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

K2212622 m3 Excavació rebaix terreny tràns.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

6,3 4,500 0,800 22,680
22,680 5,21 118,16

TOTAL 01.02.01 .................................................................. 18.111,53

 Enderrocs Exterior01.02.02
K215C011 m2 Arrenc.,làm.impermeab.mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor
Façana NO 17,000 13,500 229,500
Façana NE 8,500 11,000 93,500
Façana SE 17,000 13,500 229,500
Façana SO 8,500 11,000 93,500

646,000 6,29 4.063,34
K2182231 m2 Repicat d'arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Façana NO 17,000 13,500 229,500
Façana NE 8,500 11,000 93,500
Façana SE 17,000 13,500 229,500
Façana SO 8,500 11,000 93,500

646,000 20,84 13.462,64
K2164671 m2 Enderroc paret tancam. totxana,15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega

manual

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor
Construccio auxiliar 4,2 2,400 10,080

4,2 2,400 10,080
3,5 2,400 8,400
3,5 2,400 8,400

Construccio annexe 0,5 1,800 0,900
0,5 1,800 0,900
2,2 1,800 3,960

42,720 17,23 736,07
K21A1011 u Arrenc. de full+bastim. de finest.,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor
Façana NO 12 12,000
Façana NE 14 14,000
Façana SE 2 2,000
Façana SO

28,000 7,54 211,12
K21A2011 u Arrenc. de full+bastim. de balconera,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Façana NO
Façana NE
Façana SE 4 4,000
Façana SO

4,000 7,54 30,16
K2183721 m2 Arrenc. d'aplacat,fusta,en llist.,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor
26 Mansarda lateral finestra 0,9 2,000 26,000 46,800
4 mansarda balconera lateral 2,1 2,000 4,000 16,800
mansarda teulada 1,3 1,500 30,000 58,500

122,100 6,77 826,62
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Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

K214HD11 m2 Enderroc,escala,muntants perf.lam.,mitjans man.,càrrega manual

Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Escala corva 3,6 3,600

3,600 18,42 66,31
K2144A11 m Enderroc,bigueta,perf.lam.,mitjans man.,càrrega manual

Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

3,4 2,000 6,800
1,1 4,000 4,400

11,200 13,95 156,24
K214F341 m2 Enderroc,llosana volada,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

1,1 3,350 3,685
3,685 57,75 212,81

K2192913 m2 Enderroc,solera de form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega
manual

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
paviment façana SE 45 45,000
Paviment façana NO 60 60,000
Esxcales façana NO 2,2 2,500 2,000 11,000

116,000 13,28 1.540,48
K2194621 m2 Arrenc.,pavim. de pedra nat.,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
paviment façana SE 45 45,000
Paviment façana NO 60 60,000
Esxcales façana NO 2,2 2,500 2,000 11,000

116,000 12,57 1.458,12
K21B1011 m Arrenc. de barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
escala exterior-llosana 4,8 4,800

6 6,000
10,800 8,32 89,86

K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra,25x25cm,revest.inclòs,mitjans man.,càrrega
manual

Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,2 11,200
11,200 4,38 49,06

K21K2011 m Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. de gas superf.,mitjans
man.,càrr.man.

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de gas superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

20 20,000
20,000 5,79 115,80

K21M9011 u Arrenc. de parall.,<=5m,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor

1,000 130,37 130,37
K2149341 m2 Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Forats en forjat per a colocar ipn 1 1,000 1,000
P 1 1,000 1,000

1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
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Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

4,000 63,99 255,96
K2142111 m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Formacio forat pas Ipn P2 0,5 0,500 0,400 0,100

0,5 0,500 0,400 0,100
0,5 0,500 0,400 0,100
0,5 0,500 0,400 0,100

finestres Façana SO 1,2 0,800 0,400 0,384
1,2 0,800 0,400 0,384
1,2 0,800 0,400 0,384
1,2 1,800 0,400 0,864

porta 2 0,800 0,400 0,640
finestres Façana NE 1,2 0,800 0,400 0,384

1,2 0,800 0,400 0,384
1,2 0,800 0,400 0,384
1,2 1,800 0,400 0,864

5,072 218,34 1.107,42
K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es-
pecífic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor

1,15 646,000 0,030 22,287
1,15 646,000 0,050 37,145
1,15 43,000 0,150 7,418
1,15 3,600 0,300 1,242
1,15 11,200 0,180 2,318
1,15 3,680 0,200 0,846
1,15 116,000 0,200 26,680
1,15 116,000 0,080 10,672
1,15 11,200 0,300 3,864
1,15 4,000 0,300 1,380
1,15 5,720 6,578

120,430 10,57 1.272,95

TOTAL 01.02.02 .................................................................. 25.785,33

 Enderrocs Interior01.02.03
K214211A m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual

Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o conteni-
dor

5,460 231,27 1.262,73
K2182231 m2 Repicat d'arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

16 2,800 44,800
Planta baixa part de parets 8,3 2,800 8,000 185,920
Planta primera part de voltes 16 2,600 41,600

16,2 2,600 42,120
6 2,600 8,000 124,800

Planta segona part de voltes 16 13,500 216,000
4,95 3,200 4,000 63,360

718,600 20,84 14.975,62
K2182301 m2 Repicat d'enguix.,mitjans man.,càrrega manual

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

412,600 10,05 4.146,63
K2183501 m2 Arrenc. d'enrajolat,en param.vert.,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

56,440 11,57 653,01
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K2183651 m2 Arrenc. de cel ras,guix,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

214,000 8,02 1.716,28
K2192311 m3 Enderroc,solera de form.massa,compres.,càrrega man/mec.

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

15,400 162,73 2.506,04
K2194721 m2 Arrenc.,pavim. de terratzo,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

13,470 9,70 130,66
K2197821 m Arrenc.,sòcol ceràm./pedra,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

25,640 2,12 54,36
K21D1011 m Arrenc. de baixant+conn.desg.,mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,400 5,11 78,69
K21E201A u Desmuntat. de caldera mixta,mitjans man.,aplec p/aprofit.

Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

1,000 28,91 28,91
K21G1011 u Arrenc. de quadre elèc. superf.,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

3,000 3,47 10,41
K21G2011 m Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans

man.,càrr.man.

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

52,400 1,14 59,74
K21H1011 u Arrenc. de llum superf.,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8,000 4,44 35,52
K21J2011 m Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. de dist.aigua superf.,mitjans

man.,càrr.man.

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de distribució d'aigua
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

41,440 6,89 285,52
K21JE111 u Arrenc. de plat dutx.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,mitjans

man.,càrrega manual

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4,000 28,67 114,68
K21JG111 u Arrenc.

d'aigüera,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,mitjans
man.,càrrega manual

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4,000 16,22 64,88
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K21JA111 u Arrenc. de cisterna
inod.,suport,aixetes,mecan.,desc.xarx.aig./evac.,mitjans man.,càrrega
manual

Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

4,000 16,28 65,12
K21J1011 u Arren.inst.dis.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2

sup.inst.,mitjans man.,càrr.man.

Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

4,000 284,34 1.137,36
K21Z2760 m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carbo-
rúndum

18,770 8,68 162,92
K2164671 m2 Enderroc paret tancam. totxana,15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega

manual

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor
Planta baixa 3,95 2,800 11,060

3,9 2,800 10,920
Planta primera 3,9 2,600 10,140

3,95 2,600 10,270
3,3 2,600 8,580
3,5 2,600 9,100

60,070 17,23 1.035,01
K2161511 m2 Enderroc envà ceràm.,5cm,mitjans man.,càrrega manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor
Planta baixa 1,35 2,800 3,780

1,35 2,800 3,780
1,35 2,800 3,780

Planta primera 0,95 2,600 2,470
0,95 2,600 2,470
2,95 2,600 7,670
2,8 2,600 7,280

31,230 7,72 241,10
K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador es-
pecífic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor

1,15 5,460 6,279
1,15 718,000 0,050 41,285
1,15 412,000 0,050 23,690
1,15 57,000 0,050 3,278
1,15 214,000 0,050 12,305
1,15 15,400 0,100 1,771
1,15 14,000 0,050 0,805
1,15 25,000 0,100 0,050 0,144
1,15 60,000 0,150 10,350
1,15 32,000 0,100 3,680
1,15 10,000 11,500

115,087 10,57 1.216,47

TOTAL 01.02.03 .................................................................. 29.981,66

TOTAL 01.02......................................................................................................... 73.878,52

812 juliol 2018



Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.05  Coberta
K8Z1A1KR m2 Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,6x5mm,484g/m2

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC
de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2
Façana NO 17,000 13,500 229,500
Façana NE 8,500 11,000 93,500
Façana SE 17,000 13,500 229,500
Façana SO 8,500 11,000 93,500
26 Mansarda lateral finestra 0,9 2,000 36,000 64,800
4 mansarda balconera lateral 2,1 2,000 4,000 16,800
mansarda teulada 1,3 1,500 30,000 58,500
Annexe 1 2,000 2,000

1 2,000 2,000
790,100 6,08 4.803,81

K7J1AA6A m Formació junt dilat.,elastom.,ànima circ.,ampl.=200mm,col.int.

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil
elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col.locat a l'interior
Façana NE 11 11,000

17 17,000
Façana SO 11 2,000 22,000

17 17,000
67,000 70,77 4.741,59

17CDE093 m2 Sistema d'aIllametn termic per l'exterior (SATE)

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 90
mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.3 m2.K/W de resis-
tència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revesti-
da de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embe-
guda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de
ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta
amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament.
Inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

Façana NO 17,000 13,500 229,500
Façana NE 8,500 11,000 93,500
Façana SE 17,000 13,500 229,500
Façana SO 8,500 11,000 93,500
26 Mansarda lateral finestra 0,9 2,000 26,000 46,800
4 mansarda balconera lateral 2,1 2,000 4,000 16,800
mansarda teulada 1,3 1,500 30,000 58,500
Annexe 1 2,000 2,000

1 2,000 2,000
772,100 53,30 41.152,93

suport m2 Preparació del suport

Preparació del parament mitjançant estèsa, amb llana, de dues mans de
morter bicomponent elàstic de base cimentosa, arenas seleccionades de
granulometría fina, fibres sintètiques i resines acríliques especials, amb un
gruix no inferior a 2 mm (tipus Mapelastic de MAPEI SpA) . El preu inclou, el
subministre i col·locació entre primera i segona capa, de malla de fibra de
vidre resistent al alcalis de 4x4,5 mm, de 150gr/m2 de massa superficial,
previa aplicació d'adhseiu de ciment millorat, tipus CS F, amb enduriment
rapid ADesilex P4 de Mapei o similar

Façana NO 17,000 13,500 229,500
Façana NE 8,500 11,000 93,500
Façana SE 17,000 13,500 229,500
Façana SO 8,500 11,000 93,500
26 Mansarda lateral finestra 0,9 2,000 26,000 46,800
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4 mansarda balconera lateral 2,1 2,000 4,000 16,800
mansarda teulada 1,3 1,500 30,000 58,500
Annexe 1 2,000 2,000

1 2,000 2,000
772,100 39,33 30.366,69

TOTAL 01.05......................................................................................................... 81.065,02
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01.06  Tancaments i divisories
K614HSAK m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter mixt

1:2:10

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

0,8 2,300 1,840
0,8 2,300 1,840
0,8 2,300 1,840
0,8 2,300 1,840
1,4 2,300 3,220
1,4 2,300 3,220

13,800 28,87 398,41
K4F61 m2 Tancament maó pla,2gruixos maó massis

29x14x2cm,p/revestir,guix+ciment ràpid

Tancament de maó de pla, de dos gruixos de maó massis senzill de
29x14x2 cm per a una cara vista, col.locat el 1er amb pasta de guix i el 2on
amb pasta de ciment ràpid
26 Mansarda lateral finestra 0,9 2,000 26,000 46,800
4 mansarda balconera lateral 2,1 2,000 4,000 16,800
mansarda teulada 1,3 1,500 30,000 58,500

122,100 130,05 15.879,11

TOTAL 01.06......................................................................................................... 16.277,52
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01.08  Revestiments
K823124V m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,26-45

p/m2,mort.adhesiu

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de
valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu
Bany Escala PB 2 7,200 2,650 38,160

2 6,000 2,650 31,800
Bany Escala. P1 2 4,700 2,400 22,560

2 4,500 2,400 21,600
114,120 25,09 2.863,27

K8432132 m2 Cel ras fibres veget.,acabat c.vista 60x60cm,g=25mm,entramat
semiocult,cantell esp.

Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat de cara vista,
de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell espe-
cial i suspensió autoanivelladora de barra roscada
PB 6,800 16,150 109,820
P1 5,160 16,150 83,334

193,154 31,56 6.095,94
K8989240 m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat
PB 2 2,720 16,150 87,856

8 7,440 2,700 160,704
P1 2 2,720 16,150 87,856

8 5,660 2,650 119,992
PSC 1 8,600 16,150 138,890

4 11,000 44,000
639,298 5,56 3.554,50

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle
Bany Escala PB 2 7,20 2,65 38,16

2 6,00 2,65 31,80
Bany Escala. P1 2 4,70 2,40 22,56

2 4,50 2,40 21,60
114,120 21,25 2.425,05

K81211P2 m2 Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,B1 p/proj.,lliscat C6
Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb
guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1
PB 2 2,72 16,15 87,86

8 7,44 2,70 160,70
P1 2 2,72 16,15 87,86

8 5,66 2,65 119,99
PSC 1 8,60 16,15 138,89

4 11,00 44,00
639,300 8,20 5.242,26

TOTAL 01.08......................................................................................................... 20.181,02
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01.09  Paviments
K9J1U100 m2 Pelfut coco g=17mm,base PVC,col.s/adh.

Pelfut de coco de gruix 17 mm, amb base de PVC, col.locat sense adherir
5,000 44,83 224,15

K9VCAD00 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de
pi per a deixar el formigó vist
graons 0,9 0,200 17,000 3,060

0,9 0,200 17,000 3,060
0,9 0,200 18,000 3,240
1,6 0,200 3,000 0,960
0,5 0,500 2,000 0,500

10,820 67,55 730,89
E9Q24808 m2 Parquet clavat fusta elondo 350 a 600x70x22mm, trencajunts

Parquet de posts clavats de fusta de elondo de 350 a 600 x70x22 mm,
col.locats a trencajunts
PB 2 54,150 108,300
P1 2 42,000 84,000
PSC 2 28,000 56,000

248,300 47,16 11.709,83
E9D1380K m2 Paviment raj.ceràm.fina rect. 15x15cm,morter1:2:10

Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15 cm, col·lo-
cada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

54,000 30,74 1.659,96
K9U341AV m Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhesiu

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb morter adhesiu
PB 2 16,150 32,300

8 7,440 59,520
P1 2 16,150 32,300

8 5,660 45,280
PSC 1 16,150 16,150

4 5,000 20,000
205,550 8,14 1.673,18

K9QZ153K m2 Enllatat de 25x50mm/30cm,col.morter mixt 1:2:10
Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixa-
des a la solera amb morter mixt 1:2:10
PB 2 54,15 108,30
P1 2 42,00 84,00
PSC 2 28,00 56,00

248,300 12,07 2.996,98

TOTAL 01.09......................................................................................................... 18.994,99
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01.CQ  Control de qualitat
CQXXX111 PA Control de qualitat

Control de qualitat
1,000 1.620,00 1.620,00

TOTAL 01.CQ ....................................................................................................... 1.620,00
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01.KA  Tancaments i divisories prcticables, vidres
KA111CC5 u Finestra fusta roure

2bat.,120x120cm,qual.=1,A0,doella+tapaboq.+galze,col.locada

Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre l'obra, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 1 i clas-
se A0 (UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb bastiment de doella
amb tapaboques amb galze per a guia

24,000 648,04 15.552,96
KA11K9P5 u Balconera fusta roure

1bat.,90x230cm,qual.=1,A0,doella+tapaboq.+galze,col.locada

Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre l'obra, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x230 cm, de qualitat 1 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb bastiment de doella amb tapa-
boques amb galze per a guia

8,000 611,61 4.892,88
KC171R34 m2 Vidre aïlla.2 llunes de 8+10mm,cambra 12mm,col.perf.neop.

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm de gruix i cambra d'aire
de 12 mm, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

4 0,650 1,100 2,860
12 0,650 1,300 10,140
16 0,800 1,300 16,640
4 0,340 0,450 0,612

30,252 105,34 3.186,75
EAQEA18C u Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares

llis.+accessoris,joc manetes,llau.crom.,placa petita,preu alt
Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de
gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a
un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla ca-
res llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xa-
pat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de mane-
tes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

8,000 428,79 3.430,32
EAQ1EQ86 u Fulla bat.porta ext.fusta 45mm,cat.,massissa,80cmx210cm

Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix,
model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

6,000 585,11 3.510,66

TOTAL 01.KA........................................................................................................ 30.573,57

1512 juliol 2018



Xalet Gaudí
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.KB  Proteccions i senyalització
KB121AAD m Barana acer

,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm,anc.morter1:6

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ci-
ment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Barana superior 8 8,000
Barana mur de contencio 40 40,000

48,000 199,94 9.597,12
K89BADJ0 m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.12cm,pintura

part.met.,2imprimació antioxidant+2acab.
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'aca-
bat
Barana superior 2 8,00 16,00
Barana mur de contencio 2 40,00 80,00

96,000 22,19 2.130,24

TOTAL 01.KB........................................................................................................ 11.727,36
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01.KC  Instal·lacions calefacció i ACS
KC00001254 U Bomba de calor Geotèrmica

Bomba de calor geotèrmica de 25 KW, model NIBE Fighter o similar, per uti-
lització amb sistema de terra radiant i sistema de bescanvi tèrmic amb el
subsòl de circuit tancat mitjançant aigua glicolada. Refrigerant tipus R407C.
Cabal d'intercanvi amb el subsól: 5,84 m3/h. Dimensions 170 x 60 x 62.5 cm.
Pes: 350 kg. Queden inclosos en el subministre el transport a peu d'obra,
posta en marxa i proves funcionals.

1,000 16.448,45 16.448,45
GEO2 U Sistema inversor de circuit

Sistema inversor de circuit, controlat des de la bomba de calor, per genera-
ció d'aigua freda, per cobrir les necessitats de refrigeració, amb el terra ra-
diant.

1,000 2.700,01 2.700,01
GEO3 U Circuit d'intercanvi geotèrmic

Subministre i instal·lació del circuit d'intercanvi geotèrmic, consistent en 5
perforacions verticals de 15 cm de diàmetre i 100 metres de fondària, fetes
en lloc adient de la finca i bescanviadors tèrmics per a cada perforació. Que-
den inclosos els tubs de conducció entre les perforacions i la bomba de ca-
lor. Queda inclosa la barreja d'anticongelant pel circuit d'intercanvi amb els
pous. Cal una proporció del 25% de propylen glycol en la resta del circuit hi-
dràulic de distribució, per terra radiant, inclosa en aquesta valoració. Inclou
l'obra civil necessària per conduir els tubs des dels pous fins la zona on
s'instal·larà la bomba, així com el formigonat de les perforacions un cop in-
serits els bescanviadors.

1,000 26.362,88 26.362,88
EJABI010X U Acumulador per ACS

Acumulador per ACS de 300 l de capacitat, amb bescanviador de doble en-
volvent. Incorpora bombes i vàlvules. S'inclou tot el necessari per deixar la
instal·lació en correcte funcionament.

1,000 3.088,81 3.088,81

TOTAL 01.KC........................................................................................................ 48.600,15
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.KD  Instal·lacions evaquació
KD111B21 m Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació
B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

42,000 18,36 771,12
KD15B771 m Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

25,000 21,39 534,75
KD3111B4 u Caixa sifònica encastada

PVC,tapa+embell.ac.D=110mm,5x32mm+1x40mm

Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'a-
cer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40
mm 2,000 21,76 43,52

KD353751 u Pericó pas,p/tapa regist.,60x60cmx50cm,totx.29x14x10cm,mort.1:2:10

Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb
paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

5,000 236,47 1.182,35
KD511120 u Bunera sifònica cos poliamida+roseta AISI304,200x200mm,descàrrega

vertical D63mm,col.morter

Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta
perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verti-
cal de 63 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal

6,000 85,02 510,12
KD7FL00B m Clavegueró PVC de D=250mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm

sob.tub amb form.

Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret estructurada, en sole-
ra de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

18,000 82,62 1.487,16
KDE11982 u Pou clarif.polièster+FV,sedim.3000-3999l, digest.6000-7999l,soterrat

Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 3000 a
3999 l de capacitat i digestor de 6000 a 7999 l de capacitat, col·locat soterrat

2,000 5.833,11 11.666,22
KDH12110 u Netej.+desembuss. fossa sèpt.,v=6m3,intr.manega

aig.press.pneum.vibrador

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques fossa sèptica
de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pres-
sió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en
camió cisterna

1,000 184,72 184,72

TOTAL 01.KD........................................................................................................ 16.379,96
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.KG  Instal·lacions electriques
KG111591 u Caixa gral.protec.polièster,160A,unesa 7,encastada

Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons esquema
unesa número 7 i encastada

2,000 235,14 470,28
KG141502 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf.

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mò-
duls i muntada superficialment

4,000 49,94 199,76
KG151532 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.antihum.,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció antihumitat, muntada superficialment

10,000 17,58 175,80
KG1PU002 u Conjunt de protecció i mesura tipus t20 per a 2 co

Conjunt de protecció i mesura tipus t20 per a 2 comptadors trifàsics i rellot-
ge, de 630x1620x270 mm, amb caixes de doble aillament de polièster refor-
çat, col.locat superficialment

1,000 3.162,33 3.162,33
KG23R515 m Tub rígid acer

galv.,DN=16mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

254,000 4,69 1.191,26
KG242202 m Tub flexible ac.galv.,roscat,DN=ref.11,munt.superf.

Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 11 i
muntat superficialment

312,000 3,39 1.057,68
KG342202 m Conductor Cu antihum.pla,2x1,5mm2,munt.superf.

Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x1,5 mm2, muntat
superficialment

541,000 2,49 1.347,09
KG313706 m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x16mm2,col.tub

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x16 mm2, col.locat en tub

154,210 7,84 1.209,01
KG49UA10 u Int.horari analòg.,prog.diari,interval 15min,1sortida 16A 230

V,munt.perf.DIN

Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en intervals
de 15 minuts de durada i commutació mínima de 2 intèrvals, alimentació a
230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

12,000 51,62 619,44
KG415A9C u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

17,000 27,83 473,11
KGD1222E u Piqueta connex.terra acer,gruix

300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4,000 33,19 132,76
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KH352130 u Llum miralls,alumini,L=360mm,a/3 làmp.D-CS 45/E14
40W,230V,a/int.,superf.

Llum per a contorn de miralls, amb cos lineal d'alumini extruit de 360 mm
de llargària acabat amb pintura en pols i amb tapes de material sintètic als
extrems, de secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 3
làmpades d'incandescència esfèriques de designació D-CS 45 de 40 W de
potència i casquet E14, muntat superficialment

8,000 84,87 678,96
KH2D4A52 u Downlight,1làmp.fluorescent horitz.26W,encast.=218x158mm,equip

AF,col.encast.

Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d3, amb 1
làmpada fluorescent horitzontal de 26 W i  230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, amb unes dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre
i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada

48,000 119,91 5.755,68
KH114624 u Llum.òpt.espec.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000K

Ra85,rect.,planx.acer esmalt.,A.F.,munt.superf.

Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de la-
mel.les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau
de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al
sostre

25,000 193,72 4.843,00
KH115484 U Legalització REBT

Legalització REBT
1,000 1.944,01 1.944,01

TOTAL 01.KG ....................................................................................................... 23.260,17
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01.KJ  Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris
KJ13B113 u Lavabo porcel. A<=45cm,blanc,preu mitjà,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de color
blanc, preu mitjà, col.locat amb suports murals

4,000 142,75 571,00
KJ14BA1P u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cister-
na i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

4,000 278,41 1.113,64
KJ23111G u Aixeta lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu sup.,maniguets

Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues en-
trades de maniguets

4,000 92,45 369,80
KJ24A111 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu sup.,1/2´´

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb ins-
tal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

4,000 73,74 294,96
KJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm, col.locat amb fixacions mecàniques

4,000 25,17 100,68
KJ4ZU125 u Barra p/tovallola,acer

inoxidable,d.=18mm,fond.=75mm,llarg.=600mm,col.fix.mecàniques

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fon-
dària i 600 mm de llargària, col.locat amb fixacions mecàniques

4,000 37,45 149,80
KJ42U010 u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg,  d'acer inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  anti-
vandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixa-
cions mecàniques

4,000 82,43 329,72
KJ43U010 u Disp.paper rotlle tipus metxa

p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària i 255 mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

4,000 43,86 175,44
1J41G000 u Instal·lació lampisteria 1pis 130m2,+ajudes ram de paleta

Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i aju-
des de ram de paleta

1,000 1.449,64 1.449,64

TOTAL 01.KJ ........................................................................................................ 4.554,68
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01.SS  Seguretat i salut
SS00000124 PA Seguretat i salut

Seguretat i salut
1,000 7.126,89 7.126,89

TOTAL 01.SS ........................................................................................................ 7.126,89

TOTAL ............................................................................................................................... 377.702,02
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per preu)

16/07/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,16 0,5875440660 0,001 14,20

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16199,9843431328 1,282 4.831,62

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,16 94,6319474910 0,613 2.286,31

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16234,5325351292 1,504 5.666,31

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,80148,8720823360 0,945 3.543,16

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,77 4,4921557342 0,036 106,78

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,75 98,9690721600 0,627 2.350,52

A0121000 h Oficial 1a 23,38 4,0404040400 0,038 94,46

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38810,4648422633 5,029 18.948,67

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,38 40,1916241640 0,2510 939,68

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38 0,0000000000 0,0011 0,00

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 23,38 6,4159812007 0,0412 150,01

A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,38103,6050000000 0,6413 2.422,28

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,38139,1621068359 0,8614 3.253,61

A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,72 37,0432653086 0,2215 841,62

A013A000 h Ajudant fuster 20,92 26,6484164560 0,1516 557,48

A0135000 h Ajudant soldador 20,84 0,6338028168 0,0017 13,21

A013F000 h Ajudant manyà 20,84 49,4845360800 0,2718 1.031,26

A0133000 h Ajudant encofrador 20,76 27,3070087330 0,1519 566,89

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76 0,0000000000 0,0020 0,00

A013D000 h Ajudant pintor 20,76 13,7242107475 0,0821 284,91

A013M000 h Ajudant muntador 20,76272,6398409906 1,5022 5.660,00

A013G000 h Ajudant calefactor 20,73 0,5875440660 0,0023 12,18

A013H000 h Ajudant electricista 20,73188,2156380378 1,0324 3.901,71

A013J000 h Ajudant lampista 20,73 36,8580354620 0,2025 764,07

A0150000 h Manobre especialista 20,19302,3055503389 1,6226 6.103,55

A0140000 h Manobre 19,52322,8495228387 17,1927 64.862,02

A0149000 h Manobre guixaire 19,52 51,9691000000 0,2728 1.014,44

A0127000 h Oficial 1a col.locador 19,07232,4308940021 1,1729 4.432,46

A0137000 h Ajudant col.locador 16,93144,7830648762 0,6530 2.451,18

TOTAL: 36,34137.104,58
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

17CDE093 m2 Sistema d'aIllametn termic per l'exterior (SATE)
Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a
suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 90
mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.3 m2.K/W de resis-
tència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embegu-
da, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ci-
ment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat ma-
nualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. Inclou
la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

E7CDE491 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa
de poliestirè expandit (EPS), de 90 mm de gruix, de 60 kPa de
te

28,3000028,301,000000000

E81ZB9K0 Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i
25 mm de desenvolupament

2,080004,160,500000000

E881C135 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acab

18,9700018,971,000000000

49,35000
8,00% 3,94800

0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 53,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-TRES
EUROS amb TRENTA CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

1J41G000 u Instal·lació lampisteria 1pis 130m2,+ajudes ram de paleta
Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes
de ram de paleta

EF5293B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN
1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

71,2800011,886,000000000

EF5293B7 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN
1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.encastat

117,9000013,109,000000000

EF5343B2 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

24,840008,283,000000000

EF5343B7 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat
capil.,dific.mitjà,encastat

227,250009,0925,000000000

EF5383B7 m Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,soldat
capil.,dific.mitjà,encastat

444,3700012,0137,000000000

EJ2Z4125 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/8",entrada
D=3/8"

47,3000023,652,000000000

EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada
D=1/2"

104,4000026,104,000000000

EN313427 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=3/8",PN=16bar,superf.

34,2200017,112,000000000

EN315427 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=3/4",PN=16bar,superf.

21,4900021,491,000000000

EY011321 m Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1 249,210003,5171,000000000

1.342,26000
8,00% 107,38080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 1.449,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

41631A71 u Cala inspecció fonam.,100x70x150cm,enderroc
pavim/solera+excav.terres,mitj.man.+mec.,càrrega man.run
Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de pavi-
ment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

K93615B0 m2 Solera formigó HM-20/P/20/I,g=15cm 15,2000015,201,000000000
K81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4 4,0068014,310,280000000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor 2,643309,790,270000000
K2252772 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN 19,0260018,121,050000000
K2221211 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man. 87,2025083,051,050000000
K2194621 m2 Arrenc.,pavim. de pedra nat.,mitjans man.,càrrega manual 11,6400011,641,000000000
K2192311 m3 Enderroc,solera de form.massa,compres.,càrrega man/mec. 22,60200150,680,150000000
K2131221 m3 Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega man. 2,10084150,060,014000000
K9B313CK m2 Paviment pedra calcària nacio.preu

mitjà,g=30mm,1251-2500cm2,mixt 1:2:10
92,8400092,841,000000000

257,26000
8,00% 20,58080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 277,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

41642611 u Cala inspecció sostr.,60x60cm,mitjans man.,càrrega man.runa
s/cont.,repos.elem.enderr.
Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

K8121312 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF 7,210007,211,000000000
K214E041 m2 Enderroc,entrebigat,intereix<=60cm,mà+compress.càrrega

manual
9,630009,631,000000000

K5Z2FW4A m2 Solera supermaó,50x20x4cm,pasta ciment ràpid,sob/envanets 19,1400019,141,000000000
K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor 0,949639,790,097000000

36,93000
8,00% 2,95440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 39,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU
EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

41665312 u Cala inspecció paret ceràm.,30x30x30cm,mitjans man.,càrrega man.runa
s/cont.,repo.elem.enderroc,no p
Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'ele-
ments enderrocats, no inclou pintura

K8121112 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF 3,345006,690,500000000
K4F26D7E m3 Paret estructural 29cm,maó massís mec. 29x14x5cm

R15N/mm2,p/revestir,morter 1:4/165l
10,97928406,640,027000000

K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor 0,352449,790,036000000
K2142511 m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual 3,41037126,310,027000000

18,09000
8,00% 1,44720

0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Banda de
reforç Ma

m Banda de reforç Mapeband "MAPEI SPAIN" de 120 mm d'amplada

Banda de reforç Mapeband "MAPEI SPAIN" de 120 mm d'am-
plada, composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre
una banda de feltre.

8,00% 0,38400
-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 5,18

4,80000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb
DIVUIT CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

CQXXX111 PA Control de qualitat
Control de qualitat
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8,00% 120,00000

COST UNITARI TOTAL ........................ 1.620,00

1.500,00000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIS-CENTS VINT
EUROS

Costos indirectes.........
Sense descomposició

D060M0B1 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,fo
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

B0111000 m3 Aigua 0,300601,670,180000000
B0312010 t Sorra pedra granit.p/forms. 11,5700017,800,650000000
B0332Q10 t Grava pedra granit.20mm,p/forms. 29,2485018,871,550000000
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 15,49500103,300,150000000
C1705600 h Formigonera 165l 1,026001,710,600000000
A0150000 h Manobre especialista 22,2090020,191,100000000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,222091,000,222090000

80,07000
8,00% 6,40560

0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 86,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-SIS
EUROS amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,250kg/m3
ciment,1:6,elab.a obra,for
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra gra-
nítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 29,6497018,191,630000000
B0111000 m3 Aigua 0,334001,670,200000000
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 25,82500103,300,250000000
C1705600 h Formigonera 165l 1,197001,710,700000000
A0150000 h Manobre especialista 20,1900020,191,000000000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,201901,000,201900000

77,40000
8,00% 6,19200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 83,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-TRES
EUROS amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,elab.a obra,for
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra gra-
nítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 h Manobre especialista 20,1900020,191,000000000
B0111000 m3 Aigua 0,334001,670,200000000
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 27,6488018,191,520000000
C1705600 h Formigonera 165l 1,197001,710,700000000
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 39,25400103,300,380000000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,201901,000,201900000

88,83000
8,00% 7,10640

0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 95,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-CINC
EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,el
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

C1705600 h Formigonera 165l 1,239751,710,725000000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 36,000000,09400,000000000
A0150000 h Manobre especialista 21,1995020,191,050000000
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 20,66000103,300,200000000
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 27,8307018,191,530000000
B0111000 m3 Aigua 0,334001,670,200000000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,212001,000,211995000

107,48000
8,00% 8,59840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 116,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETZE EUROS
amb VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

D07J1100 m3 Pasta guix YG
Pasta de guix YG

B0521100 kg Guix YG 72,000000,09800,000000000
A0149000 h Manobre guixaire 19,5200019,521,000000000
B0111000 m3 Aigua 1,002001,670,600000000
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,195201,000,195200000

92,72000
8,00% 7,41760

0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 100,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT EUROS amb
CATORZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

E7CDE491 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 90 mm de gruix, de 60 kPa de te
Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliesti-
rè expandit (EPS), de 90 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió,
de 2.3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixa-
da mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mí-
nim de 160 g/m2 embeguda

8,00% 2,26400
-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 30,56

28,30000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

E81ZB9K0 Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament
Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

8,00% 0,33280
-0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 4,49

4,16000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb
QUARANTA-NOU CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició
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E881C135 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acab
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat

8,00% 1,51760
0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 20,49

18,97000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb
QUARANTA-NOU CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

E9D1380K m2 Paviment raj.ceràm.fina rect. 15x15cm,morter1:2:10
Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15 cm, col·lo-
cada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

A0122000 h Oficial 1a paleta 13,4711923,380,576184379
A0140000 h Manobre 5,6235619,520,288092190
B0FG38A3 u Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 15x15x1cm,vermell 6,926210,1643,288800000
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

pedra granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,el
2,14960107,480,020000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,286421,500,190947500

28,46000
8,00% 2,27680

0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 30,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

E9Q24808 m2 Parquet clavat fusta elondo 350 a 600x70x22mm, trencajunts
Parquet de posts clavats de fusta de elondo de 350 a 600 x70x22 mm, col.lo-
cats a trencajunts

A0137000 h Ajudant col.locador 8,0875816,930,477707006
A0127000 h Oficial 1a col.locador 9,1098719,070,477707006
B0A32500 cu Clau acer galv.,long.=50mm 1,504001,880,800000000
B9Q1C808 m2 Post encad/parq clav fusta elondo 350 a 600x70x22mm 24,7146024,231,020000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,257961,500,171974500

43,67000
8,00% 3,49360

-0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 47,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET
EUROS amb SETZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EAQ1EQ86 u Fulla bat.porta ext.fusta 45mm,cat.,massissa,80cmx210cm
Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix,
model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

A012A000 h Oficial 1a fuster 33,9150023,801,425000000
A013A000 h Ajudant fuster 1,3388820,920,064000000
BAQ1EQ86 u Fulla bat.porta ext.45mm,cat.,massissa,80cmx210cm 450,00000450,001,000000000
BAZGA360 u Ferramenta p/porta ext.1bat.preu mitjà 55,6300055,631,000000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,881352,500,352538800

541,77000
8,00% 43,34160

-0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 585,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS amb ONZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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EAQEA18C u Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares
llis.+accessoris,joc manetes,llau.crom.,placa petita,preu alt
Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de
gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a
un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla ca-
res llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xa-
pat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de mane-
tes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

A012A000 h Oficial 1a fuster 35,7000023,801,500000000
A013A000 h Ajudant fuster 1,5690020,920,075000000
BAQEA186 u Porta block

bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares
llis.+accessoris

350,00000350,001,000000000

BAZG2130 u Joc manetes,llau.crom.,placa petita,preu alt 9,200009,201,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,559041,500,372690000

397,03000
8,00% 31,76240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 428,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EF5293B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,6240024,160,150000000
A013M000 h Ajudant muntador 3,1140020,760,150000000
B0A75900 u Abraçadora plàstica,d/int.=22mm 0,150000,300,500000000
BF529300 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057 4,182004,101,000000000x 1,02
BFW529B0 u Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar. 0,489001,630,300000000
BFY5A900 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=22mm,p/soldar per capilaritat 0,220000,221,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,101071,500,067380000

11,88000
8,00% 0,95040

-0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb
VUITANTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EF5293B7 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.encastat
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,3488024,160,180000000
A013M000 h Ajudant muntador 3,7368020,760,180000000
BF529300 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057 4,182004,101,000000000x 1,02
BFW529B0 u Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar. 0,489001,630,300000000
BFY5A900 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=22mm,p/soldar per capilaritat 0,220000,221,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,121281,500,080856000

13,10000
8,00% 1,04800

0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS
amb QUINZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EF5343B2 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,7784024,160,115000000
A013M000 h Ajudant muntador 2,3874020,760,115000000
B0A75400 u Abraçadora plàstica,d/int.=12mm 0,110000,220,500000000
BF534300 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057 2,519402,471,000000000x 1,02
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BFW524B0 u Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar. 0,261000,870,300000000
BFY5A400 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 0,150000,151,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,077491,500,051658000

8,28000
8,00% 0,66240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EF5343B7 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat encastat

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,2616024,160,135000000
A013M000 h Ajudant muntador 2,8026020,760,135000000
BF534300 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057 2,519402,471,000000000x 1,02
BFW524B0 u Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar. 0,261000,870,300000000
BFY5A400 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 0,150000,151,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,090961,500,060642000

9,09000
8,00% 0,72720

0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb
VUITANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EF5383B7 m Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat
Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat encastat

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,1072024,160,170000000
A013M000 h Ajudant muntador 3,5292020,760,170000000
BF538300 m Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057 3,682203,611,000000000x 1,02
BFW528B0 u Acc.tub coureDN=18mm, p/ soldar capil·lar. 0,390001,300,300000000
BFY5A800 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=18mm,p/soldar per capilaritat 0,190000,191,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,114551,500,076364000

12,01000
8,00% 0,96080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb
NORANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EJ2Z4125 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/8",entrada D=3/8"
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàme-
tre 3/8" i entrada de 3/8"

A012J000 h Oficial 1a lampista 7,2480024,160,300000000
A013J000 h Ajudant lampista 1,5547520,730,075000000
BJ2Z4125 u Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 3/8" i

entrada 3/8"
14,7200014,721,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,132041,500,088027500

23,65000
8,00% 1,89200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 25,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS
amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada D=1/2"
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàme-
tre 1/2" i entrada de 1/2"

A012J000 h Oficial 1a lampista 7,2480024,160,300000000
A013J000 h Ajudant lampista 1,5547520,730,075000000
BJ2Z4127 u Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2" i

entrada 1/2"
17,1700017,171,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,132041,500,088027500
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26,10000
8,00% 2,08800

0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 28,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS
amb DINOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EJABI010X U Acumulador per ACS
Acumulador per ACS de 300 l de capacitat, amb bescanviador de doble en-
volvent. Incorpora bombes i vàlvules. S'inclou tot el necessari per deixar la
instal·lació en correcte funcionament.

8,00% 228,80080
-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 3.088,81

2.860,01000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL
VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

EN313427 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8",PN=16bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,9864024,160,165000000
A013M000 h Ajudant muntador 3,4254020,760,165000000
BN313420 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=3/8",PN=16bar
9,590009,591,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,111181,500,074118000

17,11000
8,00% 1,36880

0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 18,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EN315427 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=16bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,9864024,160,165000000
A013M000 h Ajudant muntador 3,4254020,760,165000000
BN315420 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=3/4",PN=16bar
13,9700013,971,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,111181,500,074118000

21,49000
8,00% 1,71920

0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 23,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES EUROS
amb VINT-I-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

EY011321 m Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapa-
da amb guix B1

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,3380023,380,100000000
A0140000 h Manobre 0,7808019,520,040000000
B0111000 m3 Aigua 0,003341,670,002000000
B0521100 kg Guix YG 0,272700,093,000000000x 1,01
C200G000 h Màquina de regates 0,070801,770,040000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,046781,500,031188000
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CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

3,51000
8,00% 0,28080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

GEO2 U Sistema inversor de circuit
Sistema inversor de circuit, controlat des de la bomba de calor, per genera-
ció d'aigua freda, per cobrir les necessitats de refrigeració, amb el terra ra-
diant.

8,00% 200,00080
-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 2.700,01

2.500,01000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SET-CENTS
EUROS amb UN CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

GEO3 U Circuit d'intercanvi geotèrmic
Subministre i instal·lació del circuit d'intercanvi geotèrmic, consistent en 5
perforacions verticals de 15 cm de diàmetre i 100 metres de fondària, fetes
en lloc adient de la finca i bescanviadors tèrmics per a cada perforació. Que-
den inclosos els tubs de conducció entre les perforacions i la bomba de ca-
lor. Queda inclosa la barreja d'anticongelant pel circuit d'intercanvi amb els
pous. Cal una proporció del 25% de propylen glycol en la resta del circuit hi-
dràulic de distribució, per terra radiant, inclosa en aquesta valoració. Inclou
l'obra civil necessària per conduir els tubs des dels pous fins la zona on s'ins-
tal·larà la bomba, així com el formigonat de les perforacions un cop inserits
els bescanviadors.

8,00% 1.952,80560
0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 26.362,88

24.410,07000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

K1213251 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala
accès+baran+xarxa, amarrad
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per basti-
ments de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,4068224,160,141010576
A013M000 h Ajudant muntador 5,8547620,760,282021152
C1501700 h Cam.transp. 7 t 1,5139832,210,047003525
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,138921,500,092615800

10,91000
8,00% 0,87280

-0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb
SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K1215250 m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala
accès+baran+xarxa,amarrad.
Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases re-
gulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplà-
ria com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

B0Y15250 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala accès+baran+xarxa,amarrad

0,080000,081,000000000

0,08000
8,00% 0,00640

0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 0,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb
NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K12GF000 u Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria < 2''D
Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o
de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2 ''

A012J000 h Oficial 1a lampista 226,8544624,169,389671362
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,402821,502,268544600

230,26000
8,00% 18,42080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 248,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K12GG000 u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA
Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o
de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

A012H000 h Oficial 1a electricista 410,1867624,1616,977928693
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,152801,504,101867600

416,34000
8,00% 33,30720

0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 449,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K12GK000 u Anul.lació d'instal.lació interior gas<DN100
Anul.lació d'instal.lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'es-
comesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim

A012J000 h Oficial 1a lampista 85,1703924,163,525264395
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,277561,500,851703900

86,45000
8,00% 6,91600

0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 93,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-TRES
EUROS amb TRENTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K1661310 u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra
Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a reco-
llida de mostra

A0140000 h Manobre 75,0769219,523,846153846
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,126151,500,750769200
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76,20000
8,00% 6,09600

0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 82,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS
EUROS amb TRENTA CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K1RA0002 u Arrencada arbre existent, càrrega camió/contenidor
Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre camió o conte-
nidor

A0150000 h Manobre especialista 20,3939420,191,010101010
A0140000 h Manobre 19,7171719,521,010101010
A0121000 h Oficial 1a 23,6161623,381,010101010
C1503000 h Camió grua 45,8787945,421,010101010
CRE23000 h Motoserra 3,171723,141,010101010
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,7676850,261,010101010
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,955911,500,637272700

164,50000
8,00% 13,16000

COST UNITARI TOTAL ........................ 177,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-SET
EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........

K2131221 m3 Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega man.
Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 58,5600019,523,000000000
A0150000 h Manobre especialista 64,6080020,193,200000000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 25,0400015,651,600000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,847521,501,231680000

150,06000
8,00% 12,00480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 162,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
SEIXANTA-DOS EUROS amb SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2142111 m3 Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 199,1836719,5210,204081633
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,987761,501,991836700

202,17000
8,00% 16,17360

-0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 218,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS DIVUIT
EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K214211A m3 Desmunt.,mur,maçon.,m.man.,neteja,aplec,càrrega manual
Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o conteni-
dorA0140000 h Manobre 183,5017619,529,400705053

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 27,4735623,381,175088132
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,164631,502,109753200

214,14000
8,00% 17,13120

-0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 231,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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K2142511 m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 124,4400019,526,375000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,866601,501,244400000

126,31000
8,00% 10,10480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 136,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-SIS
EUROS amb QUARANTA-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2144A11 m Enderroc,bigueta,perf.lam.,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 9,1750919,520,470035253
A0125000 h Oficial 1a soldador 2,7931823,770,117508813
C200S000 h Equip tall oxiacetilènic 0,776736,610,117508813
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,179521,500,119682700

12,92000
8,00% 1,03360

-0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb
NORANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2149341 m2 Enderroc,sostre industr.,form.arm.,mà+compress.càrrega manual
Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0150000 h Manobre especialista 23,6601620,191,171875000
A0125000 h Oficial 1a soldador 6,1901023,770,260416667
A0140000 h Manobre 17,7916719,520,911458333
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 9,1699215,650,585937500
C200S000 h Equip tall oxiacetilènic 1,721356,610,260416667
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,714631,500,476419300

59,25000
8,00% 4,74000

COST UNITARI TOTAL ........................ 63,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-TRES
EUROS amb NORANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........

K214E041 m2 Enderroc,entrebigat,intereix<=60cm,mà+compress.càrrega manual
Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb com-
pressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 3,9040019,520,200000000
A0150000 h Manobre especialista 4,0380020,190,200000000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,5650015,650,100000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,119131,500,079420000

9,63000
8,00% 0,77040

-0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 10,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb
QUARANTA CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K214F341 m2 Enderroc,llosana volada,form.arm.,mà+compress.càrrega manual
Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 16,0564019,520,822561692
A0150000 h Manobre especialista 21,3525320,191,057579318
A0125000 h Oficial 1a soldador 5,5863723,770,235017626
C200S000 h Equip tall oxiacetilènic 1,553476,610,235017626
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 8,2755615,650,528789659
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,644931,500,429953000
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53,47000
8,00% 4,27760

0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 57,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-SET
EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K214HD11 m2 Enderroc,escala,muntants perf.lam.,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0125000 h Oficial 1a soldador 4,1897823,770,176263220
A0140000 h Manobre 11,4688619,520,587544066
C200S000 h Equip tall oxiacetilènic 1,165106,610,176263220
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,234881,500,156586400

17,06000
8,00% 1,36480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K215C011 m2 Arrenc.,làm.impermeab.mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 5,7344319,520,293772033
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,086021,500,057344300

5,82000
8,00% 0,46560

0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb
VINT-I-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2161511 m2 Enderroc envà ceràm.,5cm,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 7,0408019,520,360696517
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,105611,500,070408000

7,15000
8,00% 0,57200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb
SETANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2164671 m2 Enderroc paret tancam. totxana,15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0150000 h Manobre especialista 7,3901920,190,366032211
A0140000 h Manobre 7,1449519,520,366032211
C2001000 h Martell trenc.man. 1,193273,260,366032211
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,218031,500,145351400

15,95000
8,00% 1,27600

0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb
VINT-I-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2182231 m2 Repicat d'arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 19,0129919,520,974025974
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A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,285191,500,190129900

19,30000
8,00% 1,54400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 20,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2182301 m2 Repicat d'enguix.,mitjans man.,càrrega manual
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

A0140000 h Manobre 9,1750919,520,470035253
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,137631,500,091750900

9,31000
8,00% 0,74480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb
CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2183501 m2 Arrenc. d'enrajolat,en param.vert.,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 10,5513519,520,540540541
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,158271,500,105513500

10,71000
8,00% 0,85680

0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2183651 m2 Arrenc. de cel ras,guix,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 7,3228619,520,375146542
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,109841,500,073228600

7,43000
8,00% 0,59440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 8,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb
DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2183721 m2 Arrenc. d'aplacat,fusta,en llist.,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 6,1786619,520,316529894
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,092681,500,061786600

6,27000
8,00% 0,50160

-0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb
SETANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2192311 m3 Enderroc,solera de form.massa,compres.,càrrega man/mec.
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 9,1750919,520,470035253
A0150000 h Manobre especialista 94,9001220,194,700352526
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 36,7802615,652,350176263
C1315010 h Retroexcavadora petita 8,2679235,180,235017626
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A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,561131,501,040752100

150,68000
8,00% 12,05440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 162,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2192913 m2 Enderroc,solera de form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0150000 h Manobre especialista 7,1091520,190,352112676
A0140000 h Manobre 2,2910819,520,117370892
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,7552815,650,176056338
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,141001,500,094002300

12,30000
8,00% 0,98400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb
VINT-I-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2194621 m2 Arrenc.,pavim. de pedra nat.,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 11,4688619,520,587544066
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,172031,500,114688600

11,64000
8,00% 0,93120

-0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 12,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2194721 m2 Arrenc.,pavim. de terratzo,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 8,8425819,520,453001133
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,132641,500,088425800

8,98000
8,00% 0,71840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb
SETANTA CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2197821 m Arrenc.,sòcol ceràm./pedra,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 1,9263219,520,098684211
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,028891,500,019263200

1,96000
8,00% 0,15680

0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb
DOTZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21A1011 u Arrenc. de full+bastim. de finest.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 6,8813219,520,352526439
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,103221,500,068813200
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6,98000
8,00% 0,55840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21A2011 u Arrenc. de full+bastim. de balconera,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 6,8813219,520,352526439
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,103221,500,068813200

6,98000
8,00% 0,55840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21B1011 m Arrenc. de barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 4,5821619,520,234741784
A0135000 h Ajudant soldador 1,2230020,840,058685446
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,3949523,770,058685446
C200S000 h Equip tall oxiacetilènic 0,387916,610,058685446
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,108001,500,072001100

7,70000
8,00% 0,61600

0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb
TRENTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21D1011 m Arrenc. de baixant+conn.desg.,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 4,6634819,520,238907850
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,069951,500,046634800

4,73000
8,00% 0,37840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb
ONZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra,25x25cm,revest.inclòs,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 4,0046919,520,205158265
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,060071,500,040046900

4,06000
8,00% 0,32480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb
TRENTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21E201A u Desmuntat. de caldera mixta,mitjans man.,aplec p/aprofit.
Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

A013G000 h Ajudant calefactor 12,1797920,730,587544066
A012G000 h Oficial 1a calefactor 14,1950624,160,587544066
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A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,395621,500,263748500

26,77000
8,00% 2,14160

-0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS
amb NORANTA-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21G1011 u Arrenc. de quadre elèc. superf.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,7014124,160,070422535
A013H000 h Ajudant electricista 1,4598620,730,070422535
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,047421,500,031612700

3,21000
8,00% 0,25680

0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb
QUARANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21G2011 m Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5638324,160,023337223
A013H000 h Ajudant electricista 0,4837820,730,023337223
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,015711,500,010476100

1,06000
8,00% 0,08480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb
CATORZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21H1011 u Arrenc. de llum superf.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,1798524,160,090225564
A013H000 h Ajudant electricista 1,8703820,730,090225564
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,060751,500,040502300

4,11000
8,00% 0,32880

0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21J1011 u Arren.inst.dis.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2 sup.inst.,mitjans
man.,càrr.man.
Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 137,6263219,527,050528790
A013J000 h Ajudant lampista 87,6944820,734,230317274
A012J000 h Oficial 1a lampista 34,0681624,161,410105758
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,890831,502,593889600

263,28000
8,00% 21,06240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 284,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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K21J2011 m Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. de dist.aigua superf.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de distribució d'aigua su-
perficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,3790224,160,139860140
A013M000 h Ajudant muntador 2,9035020,760,139860140
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,094241,500,062825200

6,38000
8,00% 0,51040

-0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb
VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21JA111 u Arrenc. de cisterna inod.,suport,aixetes,mecan.,desc.xarx.aig./evac.,mitjans
man.,càrrega manual
Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 2,0656119,520,105820106
A012J000 h Oficial 1a lampista 12,7830724,160,529100529
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,222731,500,148486800

15,07000
8,00% 1,20560

0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb
VINT-I-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21JE111 u Arrenc. de plat dutx.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,mitjans
man.,càrrega manual
Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A012J000 h Oficial 1a lampista 22,7121024,160,940070505
A0140000 h Manobre 3,4406619,520,176263220
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,392291,500,261527600

26,55000
8,00% 2,12400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 28,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS
amb SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21JG111 u Arrenc. d'aigüera,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,mitjans
man.,càrrega manual
Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A012J000 h Oficial 1a lampista 11,3560524,160,470035253
A0140000 h Manobre 3,4406619,520,176263220
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,221951,500,147967100

15,02000
8,00% 1,20160

-0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb
VINT-I-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21K2011 m Arrenc.punt. de tubs+acces.instal. de gas superf.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de gas superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,8390124,160,117508813
A013M000 h Ajudant muntador 2,4394820,760,117508813
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A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,079181,500,052784900

5,36000
8,00% 0,42880

0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 5,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21M9011 u Arrenc. de parall.,<=5m,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor

A013M000 h Ajudant muntador 60,9870720,762,937720329
A012M000 h Oficial 1a muntador 56,7802624,162,350176263
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,944182,501,177673300

120,71000
8,00% 9,65680

0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 130,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA
EUROS amb TRENTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K21Z2760 m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.
Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carbo-
rúndum

A0150000 h Manobre especialista 6,8363420,190,338600451
C200B000 h Talladora,disc de carborún. 1,103843,260,338600451
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,102551,500,068363400

8,04000
8,00% 0,64320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2212622 m3 Excavació rebaix terreny tràns.,m.mec.,càrr.mec.
Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

A0140000 h Manobre 0,2225819,520,011402509
C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues,ambescarificadora 4,5927057,540,079817560
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,003341,500,002225800

4,82000
8,00% 0,38560

0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb
VINT-I-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2221211 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.fluix,mitjans man.,càrr.man.
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0140000 h Manobre 81,8203619,524,191616766
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,227311,500,818203600

83,05000
8,00% 6,64400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 89,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU
EUROS amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2241100 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

A0140000 h Manobre 2,2937719,520,117508813
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,034411,500,022937700
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2,33000
8,00% 0,18640

0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2252772 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

A0150000 h Manobre especialista 10,6762620,190,528789659
A0140000 h Manobre 0,5734419,520,029377203
C1311120 h Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics 1,3683946,580,029377203
C133A0J0 h Picó vibrant,plac.30x33cm 5,337257,570,705052879
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,168751,500,112497000

18,12000
8,00% 1,44960

0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K22J101A m3 Ret.terra jardinera,mitjans man.+aplec p/aprofit.
Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

A0140000 h Manobre 91,7508819,524,700352526
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,376261,500,917508800

93,13000
8,00% 7,45040

-0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 100,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K242B033 m3 Càrrega mec.+transp.terres,camió 7t,rec.<=2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 2 km

C1311110 h Pala carregadora,petita,sobre pneumàtics 0,6783538,440,017647059
C1501700 h Cam.transp. 7 t 1,8947132,210,058823529

2,57000
8,00% 0,20560

0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb
SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2442060 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,camió 12t,mec.
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics

C1311120 h Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics 0,8171946,580,017543860
C1501800 h Cam.transp. 12 t 1,0102638,390,026315789

1,83000
8,00% 0,14640

0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb
NORANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2R24200 m3 Classif.residus cons.en res.inerts,no espec.,especials,
Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no
especials i especials amb mitjans manuals

A0140000 h Manobre 22,9377219,521,175088132
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,344071,500,229377200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

23,28000
8,00% 1,86240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 25,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS
amb CATORZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2R540G0 m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espe-
cífic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor

C150AE00 m3 Transp.contenidor 4-6m3 9,788738,341,173708920

9,79000
8,00% 0,78320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K2R650A5 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6km,camió 20t,mec.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a aboca-
dor específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de
fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics

C1311120 h Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics 0,5473646,580,011750881
C1501900 h Cam.transp. 20 t 2,2618148,120,047003525

2,81000
8,00% 0,22480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb
TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K4F26D7E m3 Paret estructural 29cm,maó massís mec. 29x14x5cm
R15N/mm2,p/revestir,morter 1:4/165l
Paret estructural de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració mecànica
de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter de ciment
1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0140000 h Manobre 72,2240019,523,700000000
A0122000 h Oficial 1a paleta 198,7300023,388,500000000
B0F17251 u Maó massís el.mec. R15N/mm2,29x14x5cm,p/revestir 109,223400,26420,090000000
D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:4,elab.a obra,for
19,6847388,830,221600000

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,773852,502,709540000

406,64000
8,00% 32,53120

-0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 439,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS
TRENTA-NOU EUROS amb DISSET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K4F61 m2 Tancament maó pla,2gruixos maó massis 29x14x2cm,p/revestir,guix+ciment
ràpid
Tancament de maó de pla, de dos gruixos de maó massis senzill de 29x14x2
cm per a una cara vista, col.locat el 1er amb pasta de guix i el 2on amb pas-
ta de ciment ràpid

A0140000 h Manobre 31,4838719,521,612903226
A0122000 h Oficial 1a paleta 75,4193523,383,225806452
B0521100 kg Guix YG 1,795500,0919,950000000
B0F74240 u Maó foradat senzill,29x14x4cm 5,716570,1151,968800000
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 2,793000,1419,950000000
A%AUX0010300 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,207103,001,069032200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

120,42000
8,00% 9,63360

-0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 130,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA
EUROS amb CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K5Z2FW4A m2 Solera supermaó,50x20x4cm,pasta ciment ràpid,sob/envanets
Solera de supermaó de 50x20x4 cm, col.locat amb pasta de ciment ràpid, re-
colzada sobre envanets de sostremort

A0122000 h Oficial 1a paleta 10,7548023,380,460000000
A0140000 h Manobre 4,0992019,520,210000000
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 1,399440,149,996000000
B0F85240 u Supermaó 50x20x4cm,p/revestir 2,515200,2410,480000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,371352,500,148540000

19,14000
8,00% 1,53120

-0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 20,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K614HSAK m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter mixt 1:2:10
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

A0140000 h Manobre 5,5222619,520,282902829
A0122000 h Oficial 1a paleta 15,2415723,380,651906519
B0FA12A0 u Totxana 29x14x10cm 4,092240,1724,072000000
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

pedra granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,el
1,35425107,480,012600000

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,519102,500,207638300

26,73000
8,00% 2,13840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 28,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT EUROS
amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K7J1AA6A m Formació junt dilat.,elastom.,ànima circ.,ampl.=200mm,col.int.
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil
elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col.locat a l'interior

A0123000 h Oficial 1a encofrador 8,9923123,380,384615385
A0133000 h Ajudant encofrador 3,9923120,760,192307692
B7J10A61 m Perfil elastom.ànima circ.,ampl.=200mm,p/junt dilat.int. 52,3530049,861,050000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,194771,500,129846200

65,53000
8,00% 5,24240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 70,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA EUROS
amb SETANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4
Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

A0140000 h Manobre 3,7088019,520,190000000
A0122000 h Oficial 1a paleta 8,8844023,380,380000000
D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:4,elab.a obra,for
1,4035188,830,015800000

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,314832,500,125932000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

14,31000
8,00% 1,14480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

A0122000 h Oficial 1a paleta 11,8302823,380,506000000
A0140000 h Manobre 4,9385619,520,253000000
D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra

granit.,380kg/m3 ciment,1:4,elab.a obra,for
2,4943588,830,026000000x 1,08

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,419222,500,167688400

19,68000
8,00% 1,57440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 21,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS
amb VINT-I-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K8121112 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0129000 h Oficial 1a guixaire 3,3433423,380,143000000
A0149000 h Manobre guixaire 1,3859219,520,071000000
B0521200 kg Guix YF 0,087780,110,798000000
D07J1100 m3 Pasta guix YG 1,7524192,720,018900000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,118232,500,047292600

6,69000
8,00% 0,53520

0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb
VINT-I-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K81211P2 m2 Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,B1 p/proj.,lliscat C6
Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb
guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1

A0129000 h Oficial 1a guixaire 3,7408023,380,160000000
A0149000 h Manobre guixaire 1,5616019,520,080000000
B0111000 m3 Aigua 0,011691,670,007000000
B0521150 kg Guix B1/50/2+addit.retard.adormiment,p/proj. 1,372800,139,600000000x 1,1
B0521200 kg Guix YF 0,096800,110,800000000x 1,1
C200X000 h Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. 0,670404,190,160000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,132562,500,053024000

7,59000
8,00% 0,60720

0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb
VINT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K8121312 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0149000 h Manobre guixaire 1,5420819,520,079000000
A0129000 h Oficial 1a guixaire 3,6940423,380,158000000
B0521200 kg Guix YF 0,087780,110,798000000
D07J1100 m3 Pasta guix YG 1,7524192,720,018900000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,130902,500,052361200

2312 juliol 2018



Xalet Gaudí
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

7,21000
8,00% 0,57680

0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K823124V m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,26-45 p/m2,mort.adhesiu
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de va-
lència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

A0140000 h Manobre 3,5444219,520,181578947
A0127000 h Oficial 1a col.locador 10,5386819,070,552631579
B0711000 kg Morter adhesiu 1,049580,214,998000000
B0FH1162 m2 Rajola de valència,rect. 26-45 peces/m2,preu alt 7,315006,651,100000000
B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,425700,860,495000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,352082,500,140831000

23,23000
8,00% 1,85840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 25,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS
amb NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K8432132 m2 Cel ras fibres veget.,acabat c.vista 60x60cm,g=25mm,entramat
semiocult,cantell esp.
Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat de cara vista,
de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb entramat semiocult amb cantell espe-
cial i suspensió autoanivelladora de barra roscada

A0140000 h Manobre 2,0455119,520,104790419
A012M000 h Oficial 1a muntador 10,8503024,160,449101796
B84ZA330 m2 Entramat met.vist,susp.barra roscada,preu mitjà,p/cel ras

plaqu.60x60cm
2,190002,191,000000000

B8432132 m2 Placa cel ras,fibres veget.fonoabs.acabat c.vista
60x60cm,g=25mm entramat semiocult cantell esp.

13,9440013,281,050000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,193441,500,128958100

29,22000
8,00% 2,33760

0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 31,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN EUROS
amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K8989240 m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

A013D000 h Ajudant pintor 0,2898020,760,013959391
A012D000 h Oficial 1a pintor 3,2637123,380,139593909
B89ZPD00 kg Pintura plàstica,p/int. 1,539383,080,499800000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,053301,500,035535100

5,15000
8,00% 0,41200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K89BADJ0 m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.12cm,pintura part.met.,2imprimació
antioxidant+2acab.
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'aca-
bat

A012D000 h Oficial 1a pintor 12,1576023,380,520000000
A013D000 h Ajudant pintor 1,0380020,760,050000000
B89ZM000 kg Pintura part.met. 4,8253112,130,390000000x 1,02
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,3276411,410,200000000x 1,02
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A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,197931,500,131956000

20,55000
8,00% 1,64400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 22,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS
amb DINOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K8Z1A1KR m2 Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,6x5mm,484g/m2
Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC
de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2

A0140000 h Manobre 0,8282919,520,042432815
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,9841623,380,084865629
B8Z101KR m2 Malla FV+PVC,6x5mm,pes>=484g/m2 2,774402,721,020000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,042191,500,028124500

5,63000
8,00% 0,45040

-0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS amb VUIT
CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K93615B0 m2 Solera formigó HM-20/P/20/I,g=15cm
Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix

A0140000 h Manobre 4,6848019,520,240000000
A0122000 h Oficial 1a paleta 2,5718023,380,110000000
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 7,8300650,680,154500000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,108851,500,072566000

15,20000
8,00% 1,21600

0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K9B313CK m2 Paviment pedra calcària nacio.preu mitjà,g=30mm,1251-2500cm2,mixt 1:2:10
Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida
i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.loca-
da a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

A0140000 h Manobre 7,0272019,520,360000000
A0127000 h Oficial 1a col.locador 13,7304019,070,720000000
B0G19L04 m2 Pedra calcària nacio. abrillantada preu mitjà,g=30mm aresta

viva 4cant.
68,7911068,111,010000000

B9CZ2000 kg Beurada color 0,276000,920,300000000
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

pedra granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,el
2,70850107,480,025200000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,311361,500,207576000

92,84000
8,00% 7,42720

0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 100,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT EUROS amb
VINT-I-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K9J1U100 m2 Pelfut coco g=17mm,base PVC,col.s/adh.
Pelfut de coco de gruix 17 mm, amb base de PVC, col.locat sense adherir

A0137000 h Ajudant col.locador 9,9588216,930,588235294
A0127000 h Oficial 1a col.locador 11,2176519,070,588235294
B9J1U100 m2 Pelfut coco gruix 17mm,base PVC 20,0200020,021,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,317651,500,211764700
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41,51000
8,00% 3,32080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 44,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-QUATRE
EUROS amb VUITANTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K9QZ153K m2 Enllatat de 25x50mm/30cm,col.morter mixt 1:2:10
Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades
a la solera amb morter mixt 1:2:10

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,5464023,380,280000000
A0140000 h Manobre 2,7328019,520,140000000
B0D31000 m3 Llata fusta pi 1,19243227,130,004200000x 1,25
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

pedra granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,el
0,56427107,480,005000000x 1,05

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,139191,500,092792000

11,18000
8,00% 0,89440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb
SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K9U341AV m Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhesiu
Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb morter adhesiu

A0127000 h Oficial 1a col.locador 3,2231019,070,169014085
A0137000 h Ajudant col.locador 0,5722816,930,033802817
B9U341A0 m Sòcol rajola gres extruït esmalt. preu sup.,h=10cm 3,641403,571,020000000
B0711000 kg Morter adhesiu 0,041900,210,199500000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,056931,500,037953800

7,54000
8,00% 0,60320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb
CATORZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

K9VCAD00 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de
pi per a deixar el formigó vist

A0133000 h Ajudant encofrador 27,6718020,761,332938389
A0123000 h Oficial 1a encofrador 31,1641023,381,332938389
B0A31000 kg Clau acer 0,136001,360,100000000
B0D31000 m3 Llata fusta pi 0,68139227,130,003000000
B0D71130 m2 Tauler pi,g=22mm,10usos 1,408001,281,100000000
B0DZA000 l Desencofrant 0,110002,750,040000000
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,494000,381,300000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,882541,500,588359000

62,55000
8,00% 5,00400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 67,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KA111CC5 u Finestra fusta roure
2bat.,120x120cm,qual.=1,A0,doella+tapaboq.+galze,col.locada
Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre l'obra, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 1 i clas-
se A0 (UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb bastiment de doella amb
tapaboques amb galze per a guia

A012A000 h Oficial 1a fuster 97,9423923,804,115226337
A013A000 h Ajudant fuster 17,2181120,920,823045267
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BA111CC5 u Finestra fusta roure
2bat.,120x120cm,qual.=1,A0,bast.doella+tapaboq.+galze

471,81000471,811,000000000

BAZG1170 u Ferramenta p/finest.preu sup.,2bat. 10,1900010,191,000000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,879012,501,151605000

600,04000
8,00% 48,00320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 648,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KA11K9P5 u Balconera fusta roure
1bat.,90x230cm,qual.=1,A0,doella+tapaboq.+galze,col.locada
Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre l'obra, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x230 cm, de qualitat 1 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb bastiment de doella amb tapa-
boques amb galze per a guia

A012A000 h Oficial 1a fuster 87,9310323,803,694581281
A013A000 h Ajudant fuster 15,4581320,920,738916256
BA11K9P5 u Balconera fusta roure p/enver.

p/col.sob.obra,1bat.,90x230cm,qual.=1,A0,bast.doella+tapaboq.+galze
449,82000449,821,000000000

BAZG5160 u Ferramenta p/balcon.preu sup.,1bat. 10,5200010,521,000000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,584732,501,033891600

566,31000
8,00% 45,30480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 611,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS ONZE
EUROS amb SEIXANTA-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KB121AAD m Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm,anc.morter1:6
Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000 h Oficial 1a paleta 36,1546423,381,546391753
A0140000 h Manobre 20,1237119,521,030927835
A012F000 h Oficial 1a manyà 48,9690723,752,061855670
A013F000 h Ajudant manyà 21,4845420,841,030927835
BB121AA0 m Barana

acer,passamà,trav.inf.,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm
54,8200054,821,000000000

D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra
granit.,250kg/m3 ciment,1:6,elab.a obra,for

0,4102277,400,005300000

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,168302,501,267319600

185,13000
8,00% 14,81040

-0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 199,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KC00001254 U Bomba de calor Geotèrmica
Bomba de calor geotèrmica de 25 KW, model NIBE Fighter o similar, per uti-
lització amb sistema de terra radiant i sistema de bescanvi tèrmic amb el
subsòl de circuit tancat mitjançant aigua glicolada. Refrigerant tipus R407C.
Cabal d'intercanvi amb el subsól: 5,84 m3/h. Dimensions 170 x 60 x 62.5 cm.
Pes: 350 kg. Queden inclosos en el subministre el transport a peu d'obra,
posta en marxa i proves funcionals.

8,00% 1.218,40400
-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 16.448,45

15.230,05000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició
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KC171R34 m2 Vidre aïlla.2 llunes de 8+10mm,cambra 12mm,col.perf.neop.
Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm de gruix i cambra d'aire
de 12 mm, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000 h Oficial 1a vidrier 27,8204122,721,224489796
BC171R30 m2 Vidre aïlla.2 llunes incolora,8+10mm,cambra 12mm 69,0200069,021,000000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,695512,500,278204100

97,54000
8,00% 7,80320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 105,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINC EUROS
amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KD111B21 m Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm
Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació
B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A013J000 h Ajudant lampista 4,4794720,730,216086435
A012J000 h Oficial 1a lampista 10,4413024,160,432172869
BD13129B m Tub PVC paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
1,124861,041,081600000

BDW3B200 u Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm 0,720000,721,000000000
BDY3B200 u Element munt. p/tub PVC,D=40mm 0,010000,011,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,223811,500,149207700

17,00000
8,00% 1,36000

COST UNITARI TOTAL ........................ 18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb
TRENTA-SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........

KD15B771 m Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000 h Oficial 1a col.locador 8,8697719,070,465116279
A0137000 h Ajudant col.locador 3,9372116,930,232558140
BDW3B700 u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 1,772105,370,330000000
BDY3B700 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,080000,081,000000000
BD13177B m Tub PVC paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar
4,270003,051,400000000

BD1Z2000 u Brida p/tub PVC 0,684001,140,600000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,192101,500,128069800

19,81000
8,00% 1,58480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS
amb TRENTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KD3111B4 u Caixa sifònica encastada PVC,tapa+embell.ac.D=110mm,5x32mm+1x40mm
Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'a-
cer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

A0122000 h Oficial 1a paleta 9,0972823,380,389105058
A0140000 h Manobre 3,7976719,520,194552529
BD3111B4 u Caix.sifònica

PVC,tapa+embell.ac.,D=110mm,5x32mm+1x40mm
7,060007,061,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,193421,500,128949500

20,15000
8,00% 1,61200

-0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 21,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS
amb SETANTA-SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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KD353751 u Pericó pas,p/tapa regist.,60x60cmx50cm,totx.29x14x10cm,mort.1:2:10
Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb
paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

A0140000 h Manobre 55,5003619,522,843256379
A0122000 h Oficial 1a paleta 125,5645223,385,370595383
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,43386103,300,004200000
B0111000 m3 Aigua 0,003341,670,002000000
B0FA12A0 u Totxana 29x14x10cm 8,839490,1751,997000000
D060M0B1 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a obra,fo
9,7525380,070,121800000

D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra
pedra granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,el

16,14350107,480,150200000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,715971,501,810648800

218,95000
8,00% 17,51600

0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 236,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KD511120 u Bunera sifònica cos poliamida+roseta AISI304,200x200mm,descàrrega vertical
D63mm,col.morter
Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta
perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verti-
cal de 63 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal

A0140000 h Manobre 10,7174219,520,549048316
A0122000 h Oficial 1a paleta 25,6735023,381,098096633
BD511120 u Bunera sifònica cos poliamida+roseta

AISI304,200x200mm,descàrrega vertical D63mm
40,4500040,451,000000000

D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:4,elab.a obra,for

1,3324588,830,015000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,545861,500,363909200

78,72000
8,00% 6,29760

0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 85,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-CINC
EUROS amb DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KD7FL00B m Clavegueró PVC de D=250mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm sob.tub amb
form.
Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret estructurada, en solera
de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

A0137000 h Ajudant col.locador 9,8430216,930,581395349
A0140000 h Manobre 13,9023319,520,712209302
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,2337223,380,523255814
BDW3BB00 u Accessori genèric p/tub PVC,D=250mm 17,2293052,210,330000000
BD132B9B m Tub PVC paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=250mm,llarg.=5m,p/encolar
14,235009,491,500000000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 8,5142450,680,168000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,539691,500,359790700

76,50000
8,00% 6,12000

COST UNITARI TOTAL ........................ 82,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS
EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........

KDE11982 u Pou clarif.polièster+FV,sedim.3000-3999l, digest.6000-7999l,soterrat
Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 3000 a
3999 l de capacitat i digestor de 6000 a 7999 l de capacitat, col·locat soterrat

A0140000 h Manobre 513,6842119,5226,315789474
A0122000 h Oficial 1a paleta 615,2631623,3826,315789474
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BDE11980 u Pou clarificador
polièster+FV,sedim.3000-3999l,digest.6000-7999l

3.514,520003.514,521,000000000

C1315010 h Retroexcavadora petita 740,6315835,1821,052631579
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 16,934211,5011,289473700

5.401,03000
8,00% 432,08240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 5.833,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL
VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb ONZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KDH12110 u Netej.+desembuss. fossa sèpt.,v=6m3,intr.manega aig.press.pneum.vibrador
Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques fossa sèptica de
6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en ca-
mió cisterna

BDH12110 u Neteja+desembuss. de fossa sèpt.v=6m3,intr.manega
aig.press.pneum.vibrador

171,04000171,041,000000000

171,04000
8,00% 13,68320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 184,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
VUITANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG111591 u Caixa gral.protec.polièster,160A,unesa 7,encastada
Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons esquema
unesa número 7 i encastada

A012H000 h Oficial 1a electricista 41,3698624,161,712328767
A013H000 h Ajudant electricista 35,4965820,731,712328767
BG111590 u Caixa gral.protec.polièst.reforç.,160A,Unesa 7 139,70000139,701,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,153001,500,768664400

217,72000
8,00% 17,41760

0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 235,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
TRENTA-CINC EUROS amb CATORZE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG141502 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf.
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mò-
duls i muntada superficialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,2535224,160,176056338
A013H000 h Ajudant electricista 3,6496520,730,176056338
BGW14000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440001,441,000000000
BG141502 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 fil.x12mòduls,p/munt.superf. 36,7800036,781,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,118551,500,079031700

46,24000
8,00% 3,69920

0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 49,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-NOU
EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG151532 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.antihum.,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció antihumitat, muntada superficialment

A013H000 h Ajudant electricista 3,8294320,730,184729064
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,9261124,160,369458128
BGW15000 u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,320000,321,000000000
BG151532 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.antihum.,p/munt.superf. 3,010003,011,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,191331,500,127555400
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16,28000
8,00% 1,30240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 17,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG1PU002 u Conjunt de protecció i mesura tipus t20 per a 2 co
Conjunt de protecció i mesura tipus t20 per a 2 comptadors trifàsics i rellot-
ge, de 630x1620x270 mm, amb caixes de doble aillament de polièster refor-
çat, col.locat superficialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 1.285,1063824,1653,191489362
A013H000 h Ajudant electricista 1.102,6595720,7353,191489362
BG1PU002 u Conjunt de proteccio i mesura tipus t20 per a 2 co 504,50000504,501,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 35,816491,5023,877659500

2.928,08000
8,00% 234,24640

0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 3.162,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CENT
SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG23R515 m Tub rígid acer galv.,DN=16mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,1319924,160,046854083
A013H000 h Ajudant electricista 1,3875520,730,066934404
BGW23000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,240000,241,000000000
BG23R510 m Tub rígid acer

galv.,DN=16mm,impacte=20,resist.compress.=4000N,p/roscar
1,540201,511,020000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,037791,500,025195400

4,34000
8,00% 0,34720

0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG242202 m Tub flexible ac.galv.,roscat,DN=ref.11,munt.superf.
Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 11 i
muntat superficialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,6058924,160,025078370
A013H000 h Ajudant electricista 0,6498420,730,031347962
BGW24000 u P.p.accessoris p/tubs flexibles acer 0,240000,241,000000000
BG242200 m Tub flexible acer galv.,roscat,DN=ref.11 1,621801,591,020000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,018841,500,012557300

3,14000
8,00% 0,25120

-0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb
TRENTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG313706 m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x16mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció
3x16 mm2, col.locat en tub

A013H000 h Ajudant electricista 1,5265120,730,073637703
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,7790924,160,073637703
BG313700 m Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 3x16mm2 3,906603,831,020000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,049581,500,033056000
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7,26000
8,00% 0,58080

-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG342202 m Conductor Cu antihum.pla,2x1,5mm2,munt.superf.
Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x1,5 mm2, muntat
superficialment

A013H000 h Ajudant electricista 0,6730520,730,032467532
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,7844224,160,032467532
BG342200 m Conductor Cu antihum.pla,750V,2x1,5mm2 0,499800,491,020000000
BGW34000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.antih.plan.750V 0,330000,331,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,021861,500,014574700

2,31000
8,00% 0,18480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb
QUARANTA-NOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG415A9C u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000 h Ajudant electricista 5,8892020,730,284090909
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,8636424,160,284090909
BG415A9C u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,,2mòd.DINp/munt.perf.DIN
12,4100012,411,000000000

BGW41000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,420000,421,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,191291,500,127528400

25,77000
8,00% 2,06160

-0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 27,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS
amb VUITANTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KG49UA10 u Int.horari analòg.,prog.diari,interval 15min,1sortida 16A 230 V,munt.perf.DIN
Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en intervals
de 15 minuts de durada i commutació mínima de 2 intèrvals, alimentació a
230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls de 18 mm d'am-
plària, muntat en perfil DIN

A013H000 h Ajudant electricista 7,3772220,730,355871886
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,5978624,160,355871886
BG49UA10 u Int.horari analòg.,prog.diari,interval 15min,1sortida 16A 230

V.p/munt.perf.DIN
31,5900031,591,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,239631,500,159750800

47,80000
8,00% 3,82400

-0,00400

COST UNITARI TOTAL ........................ 51,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN
EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KGD1222E u Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,0533324,160,333333333
A013H000 h Ajudant electricista 6,9100020,730,333333333
BGD12220 u Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 11,4200011,421,000000000
BGYD1000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 4,120004,121,000000000
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A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,224451,500,149633300

30,73000
8,00% 2,45840

0,00160

COST UNITARI TOTAL ........................ 33,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES
EUROS amb DINOU CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KH114624 u Llum.òpt.espec.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000K Ra85,rect.,planx.acer
esmalt.,A.F.,munt.superf.
Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de la-
mel.les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau
de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al
sostre

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,1466724,160,916666667
A013H000 h Ajudant electricista 19,0025020,730,916666667
BHU81154 u Làmp.fluorescent

58W,D=26mm,temp.color=3000/4000K,Ra=85
9,440004,722,000000000

BHW11000 u P.p.accesoris llumeneres decor. a/fluorescents,munt.superf. 0,430000,431,000000000
BH114620 u Llumenera p/munt.superf.òpt.espec.+lamel.les,2x58W

D26mm,rect.,planx.acer esmalt.,A.F.
127,73000127,731,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,617241,500,411491700

179,37000
8,00% 14,34960

0,00040

COST UNITARI TOTAL ........................ 193,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KH115484 U Legalització REBT
Legalització REBT

8,00% 144,00080
-0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 1.944,01

1.800,01000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOU-CENTS
QUARANTA-QUATRE EUROS amb UN CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

KH2D4A52 u Downlight,1làmp.fluorescent horitz.26W,encast.=218x158mm,equip
AF,col.encast.
Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d3, amb 1
làmpada fluorescent horitzontal de 26 W i  230 V de tensió d'alimentació
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82, amb unes dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i
158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip AF i col.locada encastada

A013H000 h Ajudant electricista 13,7284820,730,662251656
A012H000 h Oficial 1a electricista 16,0000024,160,662251656
BHU82333 u Làmp.fluorescent,casquet G24d-3,26W,230V,Tª color

3000/4000K,Ra=82
4,990004,991,000000000

BH2D4A52 u Downlight p/encastar,1làmp.fluorescent
horitz.26W,encast.=218x158mm,equip AF

75,8700075,871,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,445931,500,297284800

111,03000
8,00% 8,88240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 119,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DINOU EUROS
amb NORANTA-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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KH352130 u Llum miralls,alumini,L=360mm,a/3 làmp.D-CS 45/E14 40W,230V,a/int.,superf.
Llum per a contorn de miralls, amb cos lineal d'alumini extruit de 360 mm
de llargària acabat amb pintura en pols i amb tapes de material sintètic als
extrems, de secció rectangular, alimentació a 230 V, amb interruptor, amb 3
làmpades d'incandescència esfèriques de designació D-CS 45 de 40 W de
potència i casquet E14, muntat superficialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 18,2753424,160,756429652
A013H000 h Ajudant electricista 15,6807920,730,756429652
BHU92111 u Làmpada incandescent D

CS45/E14,D=45mm,40W,230V,temp.color=2800K,Ra=100
2,580000,863,000000000

BH352130 u Llum miralls,alumini,L=360mm,p/3 làmp.D-CS 45/E14
40W,230V,a/int.,p/superf.

41,5300041,531,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,509341,500,339561300

78,58000
8,00% 6,28640

0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 84,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-QUATRE
EUROS amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ13B113 u Lavabo porcel. A<=45cm,blanc,preu mitjà,col.mural
Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc,
preu mitjà, col.locat amb suports murals

A012J000 h Oficial 1a lampista 96,6400024,164,000000000
A013J000 h Ajudant lampista 20,7300020,731,000000000
B7J50010 dm3 Massilla p/segell.,silicona neut. monocomp. 0,3532514,130,025000000
BJ13B113 u Lavabo porcel.,senz.,A <=45cm,c.blanc,preu mitjà,mural 11,5200011,521,000000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,934252,501,173700000

132,18000
8,00% 10,57440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 142,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ14BA1P u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cister-
na i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

A012J000 h Oficial 1a lampista 79,0575924,163,272251309
A013J000 h Ajudant lampista 18,4507920,730,890052356
BJ14BA1P u Inodor porcel. vitrif.,vert.,cist.,c.blanc,preu alt,p/col.sob.pavim. 157,67000157,671,000000000
B7J50010 dm3 Massilla p/segell.,silicona neut. monocomp. 0,1695614,130,012000000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,437712,500,975083800

257,79000
8,00% 20,62320

-0,00320

COST UNITARI TOTAL ........................ 278,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ23111G u Aixeta lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu sup.,maniguets
Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment so-
bre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entra-
des de maniguets

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,8219224,161,027397260
A013J000 h Ajudant lampista 5,3244920,730,256849315
BJ23111G u Aixeta m.lavabo,cromat,preu sup.,maniguets 55,0000055,001,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,452201,500,301464100
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85,60000
8,00% 6,84800

0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 92,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-DOS
EUROS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ24A111 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu sup.,1/2´´
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb ins-
tal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

A013J000 h Ajudant lampista 9,4504420,730,455882353
A012J000 h Oficial 1a lampista 44,4117624,161,838235294
BJ24A111 u Aixeta cisterna,cromat,preu sup.,1/2´´ 13,6100013,611,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,807931,500,538622000

68,28000
8,00% 5,46240

-0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 73,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-TRES
EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ42U010 u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg,  d'acer inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivan-
dàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixa-
cions mecàniques

A012J000 h Oficial 1a lampista 15,1378424,160,626566416
BJ42U010 u Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox. 60,9600060,961,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,227071,500,151378400

76,32000
8,00% 6,10560

0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 82,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS
EUROS amb QUARANTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ43U010 u Disp.paper rotlle tipus metxa p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària i 255 mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques

A012J000 h Oficial 1a lampista 10,3374124,160,427872861
BJ43U010 u Dispens.paper rotlle tipus Metxa p/eixugamans,310xD=255mm 30,1200030,121,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,155061,500,103374100

40,61000
8,00% 3,24880

0,00120

COST UNITARI TOTAL ........................ 43,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES
EUROS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

KJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques
Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm, col.locat amb fixacions mecàniques

A012J000 h Oficial 1a lampista 11,5708824,160,478927203
BJ4ZU015 u Portarotlles acer inoxidable,68x131x150mm 11,5700011,571,000000000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,173561,500,115708800

23,31000
8,00% 1,86480

-0,00480

COST UNITARI TOTAL ........................ 25,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS
amb DISSET CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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KJ4ZU125 u Barra p/tovallola,acer
inoxidable,d.=18mm,fond.=75mm,llarg.=600mm,col.fix.mecàniques
Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fon-
dària i 600 mm de llargària, col.locat amb fixacions mecàniques

A012J000 h Oficial 1a lampista 10,1683524,160,420875421
BJ4ZU125 u Barra p/tovallola,acer inoxidable,tub

18mm,fond.=75mm,llarg.=600mm
24,3600024,361,000000000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,152531,500,101683500

34,68000
8,00% 2,77440

-0,00440

COST UNITARI TOTAL ........................ 37,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SET EUROS
amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

SS00000124 PA Seguretat i salut
Seguretat i salut

8,00% 527,91760
0,00240

COST UNITARI TOTAL ........................ 7.126,89

6.598,97000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET MIL CENT
VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

mo032 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants.
Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants.

8,00% 1,88000

COST UNITARI TOTAL ........................ 25,38

23,50000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS
amb TRENTA-VUIT CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Sense descomposició

mo070 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants
Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants

8,00% 1,64000

COST UNITARI TOTAL ........................ 22,14

20,50000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS
amb CATORZE CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Sense descomposició

mt09mcm070b kg Adhesiu de ciment millorat, tipus C2 F, segons UNE-EN 12004, amb enduriment
ràpid, Adesilex P4 "MAPEI SPAIN",
Adhesiu de ciment millorat, tipus C2 F, segons UNE-EN
12004, amb enduriment ràpid, Adesilex P4 "MAPEI SPAIN",
compost de ciment, àrids de granulometria seleccionada, resi-
nes sintètiques i additius especials; per a regularització i ani-
vellació de superfícies.

8,00% 0,08800
0,00200

COST UNITARI TOTAL ........................ 1,19

1,10000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb
DINOU CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició
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mt15map040a m Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Mapenet 150 "MAPEI SPAIN", de 4x5 mm de
llum de malla, de 150 g/m²
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Mapenet 150 "MAPEI
SPAIN", de 4x5 mm de llum de malla, de 150 g/m² de massa
superficial, color blau i de 1x50 m, per armar morters.

8,00% 0,23280
-0,00280

COST UNITARI TOTAL ........................ 3,14

2,91000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb
CATORZE CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

mt28mam095a kg Morter de ciment impermeabilitzant flexible bicomponent Mapelastic "MAPEI
SPAIN",
Morter de ciment impermeabilitzant flexible bicomponent Ma-
pelastic "MAPEI SPAIN", color gris, compost de ciment, àrids
seleccionats, additius especials i polímers sintètics en disper-
sió aquosa, resistent als rajos UV, als sulfats, als clorurs, al
diòxid de carboni i a les sals de desglaç, com a protecció en-
front de la humitat per capil·laritat i infiltracions d'aigua de plu-
ja.

8,00% 0,29920
0,00080

COST UNITARI TOTAL ........................ 4,04

3,74000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb
QUATRE CÉNTIMOS

Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................

Sense descomposició

suport m2 Preparació del suport
Preparació del parament mitjançant estèsa, amb llana, de dues mans de mor-
ter bicomponent elàstic de base cimentosa, arenas seleccionades de granu-
lometría fina, fibres sintètiques i resines acríliques especials, amb un gruix no
inferior a 2 mm (tipus Mapelastic de MAPEI SpA) . El preu inclou, el subminis-
tre i col·locació entre primera i segona capa, de malla de fibra de vidre resis-
tent al alcalis de 4x4,5 mm, de 150gr/m2 de massa superficial, previa aplica-
ció d'adhseiu de ciment millorat, tipus CS F, amb enduriment rapid ADesilex
P4 de Mapei o similar

mt09mcm070b kg Adhesiu de ciment millorat, tipus C2 F, segons UNE-EN 12004,
amb enduriment ràpid, Adesilex P4 "MAPEI SPAIN",

1,540001,101,400000000

mt28mam095a kg Morter de ciment impermeabilitzant flexible bicomponent
Mapelastic "MAPEI SPAIN",

12,716003,743,400000000

mt15map040a m Malla de fibra de vidre antiàlcalis, Mapenet 150 "MAPEI
SPAIN", de 4x5 mm de llum de malla, de 150 g/m²

3,201002,911,100000000

Banda de
reforç Ma

m Banda de reforç Mapeband "MAPEI SPAIN" de 120 mm
d'amplada

0,480004,800,100000000

mo032 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 9,8700023,500,420000000
mo070 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants 8,6100020,500,420000000

36,42000
8,00% 2,91360

-0,00360

COST UNITARI TOTAL ........................ 39,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU
EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS

Cost directe...........................................
Costos indirectes.........
Arrodoniment.........................................
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0001 17CDE093 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 90 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.3
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ci-
ment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i re-
vestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de di-
mensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat
amb morter monocapa (OC) de ciment, de designa-
ció CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·lo-
cat manualment i acabat raspat, amb part proporcio-
nal de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini
de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. In-
clou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS

Resta d'obra i materials......................... 49,35000

Suma la partida ..................................... 49,35000
Costos indirectes ........... 8,00% 3,94800
Arrodoniment......................................... 0,00200

TOTAL PARTIDA.................................. 53,30

0002 1J41G000 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130
m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta

Mà d'obra .............................................. 859,46000
Maquinària ............................................ 4,97000
Resta d'obra i materials......................... 477,58000

Suma la partida ..................................... 1.342,26000
Costos indirectes ........... 8,00% 107,38080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 1.449,64

0003 41631A71 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm
amb enderroc de paviment, solera i excavació de ter-
res amb mitjans manuals i mecànics i càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels
elements enderrocats

Mà d'obra .............................................. 158,67000
Maquinària ............................................ 16,84000
Resta d'obra i materials......................... 81,76000

Suma la partida ..................................... 257,26000
Costos indirectes ........... 8,00% 20,58080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 277,84

0004 41642611 u Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
inclou reposició dels elements enderrocats

Mà d'obra .............................................. 28,39000
Maquinària ............................................ 2,52000
Resta d'obra i materials......................... 6,01000

Suma la partida ..................................... 36,93000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,95440
Arrodoniment......................................... -0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 39,88
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0005 41665312 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de
30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor, inclou reposició d'ele-
ments enderrocats, no inclou pintura

Mà d'obra .............................................. 13,35000
Maquinària ............................................ 0,36000
Resta d'obra i materials......................... 4,38000

Suma la partida ..................................... 18,09000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,44720
Arrodoniment......................................... 0,00280

TOTAL PARTIDA.................................. 19,54

0006 CQXXX111 PA Control de qualitat
Sense descomposició

Resta d'obra i materials......................... 1.500,00000

Suma la partida ..................................... 1.500,00000
Costos indirectes ........... 8,00% 120,00000

TOTAL PARTIDA.................................. 1.620,00

0007 E9D1380K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangu-
lar, de 15x15 cm, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

Mà d'obra .............................................. 19,51000
Maquinària ............................................ 0,02000
Resta d'obra i materials......................... 8,92000

Suma la partida ..................................... 28,46000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,27680
Arrodoniment......................................... 0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 30,74

0008 E9Q24808 m2 Parquet de posts clavats de fusta de elondo de 350 a
600 x70x22 mm, col.locats a trencajunts

Mà d'obra .............................................. 17,20000
Resta d'obra i materials......................... 26,47000

Suma la partida ..................................... 43,67000
Costos indirectes ........... 8,00% 3,49360
Arrodoniment......................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 47,16

0009 EAQ1EQ86 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pin-
tar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Mà d'obra .............................................. 35,26000
Resta d'obra i materials......................... 506,51000

Suma la partida ..................................... 541,77000
Costos indirectes ........... 8,00% 43,34160
Arrodoniment......................................... -0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 585,11

0010 EAQEA18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix
de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de go-
ma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de
preu alt

Mà d'obra .............................................. 37,27000
Resta d'obra i materials......................... 359,76000

Suma la partida ..................................... 397,03000
Costos indirectes ........... 8,00% 31,76240
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Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 428,79

0011 EJABI010X U Acumulador per ACS de 300 l de capacitat, amb bes-
canviador de doble envolvent. Incorpora bombes i
vàlvules. S'inclou tot el necessari per deixar la ins-
tal·lació en correcte funcionament.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 2.860,01000

Suma la partida ..................................... 2.860,01000
Costos indirectes ........... 8,00% 228,80080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 3.088,81

0012 GEO2 U Sistema inversor de circuit, controlat des de la bom-
ba de calor, per generació d'aigua freda, per cobrir
les necessitats de refrigeració, amb el terra radiant.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 2.500,01000

Suma la partida ..................................... 2.500,01000
Costos indirectes ........... 8,00% 200,00080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 2.700,01

0013 GEO3 U Subministre i instal·lació del circuit d'intercanvi geo-
tèrmic, consistent en 5 perforacions verticals de 15
cm de diàmetre i 100 metres de fondària, fetes en
lloc adient de la finca i bescanviadors tèrmics per a
cada perforació. Queden inclosos els tubs de conduc-
ció entre les perforacions i la bomba de calor. Queda
inclosa la barreja d'anticongelant pel circuit d'inter-
canvi amb els pous. Cal una proporció del 25% de
propylen glycol en la resta del circuit hidràulic de dis-
tribució, per terra radiant, inclosa en aquesta valora-
ció. Inclou l'obra civil necessària per conduir els tubs
des dels pous fins la zona on s'instal·larà la bomba,
així com el formigonat de les perforacions un cop in-
serits els bescanviadors.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 24.410,07000

Suma la partida ..................................... 24.410,07000
Costos indirectes ........... 8,00% 1.952,80560
Arrodoniment......................................... 0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 26.362,88

0014 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.li-
ca fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de polia-
mida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un re-
corregut total màxim de 20 km

Mà d'obra .............................................. 9,26000
Maquinària ............................................ 1,51000
Resta d'obra i materials......................... 0,14000

Suma la partida ..................................... 10,91000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,87280
Arrodoniment......................................... -0,00280
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TOTAL PARTIDA.................................. 11,78

0015 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçà-
ria com a màxim de 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amar-
radors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

Resta d'obra i materials......................... 0,08000

Suma la partida ..................................... 0,08000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,00640
Arrodoniment......................................... 0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 0,09

0016 K12GF000 u Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a submi-
nistrament de D inferior a 2 ''

Mà d'obra .............................................. 226,85000
Resta d'obra i materials......................... 3,40000

Suma la partida ..................................... 230,26000
Costos indirectes ........... 8,00% 18,42080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 248,68

0017 K12GG000 u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a submi-
nistrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

Mà d'obra .............................................. 410,19000
Resta d'obra i materials......................... 6,15000

Suma la partida ..................................... 416,34000
Costos indirectes ........... 8,00% 33,30720
Arrodoniment......................................... 0,00280

TOTAL PARTIDA.................................. 449,65

0018 K12GK000 u Anul.lació d'instal.lació interior de gas, a la sortida
del comptador o de l'escomesa, per a subministra-
ment de DN 100 mm, com a màxim

Mà d'obra .............................................. 85,17000
Resta d'obra i materials......................... 1,28000

Suma la partida ..................................... 86,45000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,91600
Arrodoniment......................................... 0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 93,37

0019 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mit-
jans manuals, per a recollida de mostra

Mà d'obra .............................................. 75,08000
Resta d'obra i materials......................... 1,13000

Suma la partida ..................................... 76,20000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,09600
Arrodoniment......................................... 0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 82,30

0020 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrre-
ga sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 63,73000
Maquinària ............................................ 99,82000
Resta d'obra i materials......................... 0,96000

Suma la partida ..................................... 164,50000
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Costos indirectes ........... 8,00% 13,16000

TOTAL PARTIDA.................................. 177,66

0021 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor Mà d'obra .............................................. 199,18000

Resta d'obra i materials......................... 2,99000

Suma la partida ..................................... 202,17000
Costos indirectes ........... 8,00% 16,17360
Arrodoniment......................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 218,34

0022 K214211A m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans ma-
nuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilit-
zació i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 210,97000
Resta d'obra i materials......................... 3,16000

Suma la partida ..................................... 214,14000
Costos indirectes ........... 8,00% 17,13120
Arrodoniment......................................... -0,00120

TOTAL PARTIDA.................................. 231,27

0023 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra .............................................. 11,97000
Maquinària ............................................ 0,78000
Resta d'obra i materials......................... 0,18000

Suma la partida ..................................... 12,92000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,03360
Arrodoniment......................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 13,95

0024 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 47,64000
Maquinària ............................................ 10,89000
Resta d'obra i materials......................... 0,71000

Suma la partida ..................................... 59,25000
Costos indirectes ........... 8,00% 4,74000

TOTAL PARTIDA.................................. 63,99

0025 K214F341 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 43,00000
Maquinària ............................................ 9,83000
Resta d'obra i materials......................... 0,64000

Suma la partida ..................................... 53,47000
Costos indirectes ........... 8,00% 4,27760
Arrodoniment......................................... 0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 57,75

0026 K214HD11 m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 15,66000
Maquinària ............................................ 1,17000
Resta d'obra i materials......................... 0,23000

Suma la partida ..................................... 17,06000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,36480
Arrodoniment......................................... -0,00480
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TOTAL PARTIDA.................................. 18,42

0027 K215C011 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra .............................................. 5,73000
Resta d'obra i materials......................... 0,09000

Suma la partida ..................................... 5,82000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,46560
Arrodoniment......................................... 0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 6,29

0028 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 7,04000
Resta d'obra i materials......................... 0,11000

Suma la partida ..................................... 7,15000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,57200
Arrodoniment......................................... -0,00200

TOTAL PARTIDA.................................. 7,72

0029 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 14,53000
Maquinària ............................................ 1,19000
Resta d'obra i materials......................... 0,22000

Suma la partida ..................................... 15,95000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,27600
Arrodoniment......................................... 0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 17,23

0030 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Mà d'obra .............................................. 19,01000
Resta d'obra i materials......................... 0,29000

Suma la partida ..................................... 19,30000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,54400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 20,84

0031 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 9,18000
Resta d'obra i materials......................... 0,14000

Suma la partida ..................................... 9,31000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,74480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 10,05

0032 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Mà d'obra .............................................. 10,55000
Resta d'obra i materials......................... 0,16000

Suma la partida ..................................... 10,71000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,85680
Arrodoniment......................................... 0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 11,57
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0033 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 7,32000
Resta d'obra i materials......................... 0,11000

Suma la partida ..................................... 7,43000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,59440
Arrodoniment......................................... -0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 8,02

0034 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Mà d'obra .............................................. 6,18000
Resta d'obra i materials......................... 0,09000

Suma la partida ..................................... 6,27000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,50160
Arrodoniment......................................... -0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 6,77

0035 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb com-
pressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 104,08000
Maquinària ............................................ 45,05000
Resta d'obra i materials......................... 1,56000

Suma la partida ..................................... 150,68000
Costos indirectes ........... 8,00% 12,05440
Arrodoniment......................................... -0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 162,73

0036 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 9,40000
Maquinària ............................................ 2,76000
Resta d'obra i materials......................... 0,14000

Suma la partida ..................................... 12,30000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,98400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 13,28

0037 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Mà d'obra .............................................. 11,47000
Resta d'obra i materials......................... 0,17000

Suma la partida ..................................... 11,64000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,93120
Arrodoniment......................................... -0,00120

TOTAL PARTIDA.................................. 12,57

0038 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

Mà d'obra .............................................. 8,84000
Resta d'obra i materials......................... 0,13000

Suma la partida ..................................... 8,98000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,71840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 9,70
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0039 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra .............................................. 1,93000
Resta d'obra i materials......................... 0,03000

Suma la partida ..................................... 1,96000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,15680
Arrodoniment......................................... 0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 2,12

0040 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 6,88000
Resta d'obra i materials......................... 0,10000

Suma la partida ..................................... 6,98000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,55840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 7,54

0041 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

Mà d'obra .............................................. 6,88000
Resta d'obra i materials......................... 0,10000

Suma la partida ..................................... 6,98000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,55840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 7,54

0042 K21B1011 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'al-
çària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 7,19000
Maquinària ............................................ 0,39000
Resta d'obra i materials......................... 0,11000

Suma la partida ..................................... 7,70000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,61600
Arrodoniment......................................... 0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 8,32

0043 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 4,66000
Resta d'obra i materials......................... 0,07000

Suma la partida ..................................... 4,73000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,37840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 5,11

0044 K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revesti-
ment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 4,00000
Resta d'obra i materials......................... 0,06000

Suma la partida ..................................... 4,06000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,32480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 4,38

0045 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals
i aplec per a posterior aprofitament
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Mà d'obra .............................................. 26,38000
Resta d'obra i materials......................... 0,40000

Suma la partida ..................................... 26,77000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,14160
Arrodoniment......................................... -0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 28,91

0046 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 3,16000
Resta d'obra i materials......................... 0,05000

Suma la partida ..................................... 3,21000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,25680
Arrodoniment......................................... 0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 3,47

0047 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 1,04000
Resta d'obra i materials......................... 0,02000

Suma la partida ..................................... 1,06000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,08480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 1,14

0048 K21H1011 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 4,05000
Resta d'obra i materials......................... 0,06000

Suma la partida ..................................... 4,11000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,32880
Arrodoniment......................................... 0,00120

TOTAL PARTIDA.................................. 4,44

0049 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 259,39000
Resta d'obra i materials......................... 3,89000

Suma la partida ..................................... 263,28000
Costos indirectes ........... 8,00% 21,06240
Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 284,34

0050 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 6,28000
Resta d'obra i materials......................... 0,09000

Suma la partida ..................................... 6,38000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,51040
Arrodoniment......................................... -0,00040

TOTAL PARTIDA.................................. 6,89

0051 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'e-
vacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 14,85000
Resta d'obra i materials......................... 0,22000
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Suma la partida ..................................... 15,07000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,20560
Arrodoniment......................................... 0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 16,28

0052 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 26,15000
Resta d'obra i materials......................... 0,39000

Suma la partida ..................................... 26,55000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,12400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 28,67

0053 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 14,80000
Resta d'obra i materials......................... 0,22000

Suma la partida ..................................... 15,02000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,20160
Arrodoniment......................................... -0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 16,22

0054 K21K2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació
de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 5,28000
Resta d'obra i materials......................... 0,08000

Suma la partida ..................................... 5,36000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,42880
Arrodoniment......................................... 0,00120

TOTAL PARTIDA.................................. 5,79

0055 K21M9011 u Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor

Mà d'obra .............................................. 117,77000
Resta d'obra i materials......................... 2,94000

Suma la partida ..................................... 120,71000
Costos indirectes ........... 8,00% 9,65680
Arrodoniment......................................... 0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 130,37

0056 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondà-
ria, amb disc de carborúndum

Mà d'obra .............................................. 6,84000
Maquinària ............................................ 1,10000
Resta d'obra i materials......................... 0,10000

Suma la partida ..................................... 8,04000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,64320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 8,68

0057 K2212622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Mà d'obra .............................................. 0,22000
Maquinària ............................................ 4,59000

Suma la partida ..................................... 4,82000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,38560
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Arrodoniment......................................... 0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 5,21

0058 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

Mà d'obra .............................................. 81,82000
Resta d'obra i materials......................... 1,23000

Suma la partida ..................................... 83,05000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,64400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 89,69

0059 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària

Mà d'obra .............................................. 2,29000
Resta d'obra i materials......................... 0,03000

Suma la partida ..................................... 2,33000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,18640
Arrodoniment......................................... 0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 2,52

0060 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Mà d'obra .............................................. 11,25000
Maquinària ............................................ 6,71000
Resta d'obra i materials......................... 0,17000

Suma la partida ..................................... 18,12000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,44960
Arrodoniment......................................... 0,00040

TOTAL PARTIDA.................................. 19,57

0061 K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

Mà d'obra .............................................. 91,75000
Resta d'obra i materials......................... 1,38000

Suma la partida ..................................... 93,13000
Costos indirectes ........... 8,00% 7,45040
Arrodoniment......................................... -0,00040

TOTAL PARTIDA.................................. 100,58

0062 K242B033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Maquinària ............................................ 2,57000

Suma la partida ..................................... 2,57000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,20560
Arrodoniment......................................... 0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 2,78

0063 K2442060 m3 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb ca-
mió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics

Maquinària ............................................ 1,83000

Suma la partida ..................................... 1,83000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,14640
Arrodoniment......................................... 0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 1,98

0064 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construc-
ció en residus inerts, no especials i especials amb
mitjans manuals

Mà d'obra .............................................. 22,94000
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Resta d'obra i materials......................... 0,34000

Suma la partida ..................................... 23,28000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,86240
Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 25,14

0065 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a mono-
dipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

Maquinària ............................................ 9,79000

Suma la partida ..................................... 9,79000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,78320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 10,57

0066 K2R650A5 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de re-
collida i transferència, amb un recorregut de fins a 6
km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecà-
nics

Maquinària ............................................ 2,81000

Suma la partida ..................................... 2,81000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,22480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

0067 K4F61 m2 Tancament de maó de pla, de dos gruixos de maó
massis senzill de 29x14x2 cm per a una cara vista,
col.locat el 1er amb pasta de guix i el 2on amb pasta
de ciment ràpid

Mà d'obra .............................................. 106,90000
Resta d'obra i materials......................... 13,52000

Suma la partida ..................................... 120,42000
Costos indirectes ........... 8,00% 9,63360
Arrodoniment......................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 130,05

0068 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxa-
na de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb mor-
ter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Mà d'obra .............................................. 21,03000
Maquinària ............................................ 0,02000
Resta d'obra i materials......................... 5,68000

Suma la partida ..................................... 26,73000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,13840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 28,87

0069 K7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigona-
des ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular
de 200 mm d'amplària, col.locat a l'interior

Mà d'obra .............................................. 12,98000
Resta d'obra i materials......................... 52,54000

Suma la partida ..................................... 65,53000
Costos indirectes ........... 8,00% 5,24240
Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 70,77

0070 K81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ci-
ment 1:4, deixat de regle
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Mà d'obra .............................................. 17,34000
Maquinària ............................................ 0,03000
Resta d'obra i materials......................... 2,32000

Suma la partida ..................................... 19,68000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,57440
Arrodoniment......................................... -0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 21,25

0071 K81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament verti-
cal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb guix C6,
segons la normaUNE-EN 13279-1

Mà d'obra .............................................. 5,30000
Maquinària ............................................ 0,67000
Resta d'obra i materials......................... 1,61000

Suma la partida ..................................... 7,59000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,60720
Arrodoniment......................................... 0,00280

TOTAL PARTIDA.................................. 8,20

0072 K823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

Mà d'obra .............................................. 14,08000
Resta d'obra i materials......................... 9,15000

Suma la partida ..................................... 23,23000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,85840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 25,09

0073 K8432132 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsor-
bents, acabat de cara vista, de 60x60 cm i 25 mm de
gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i
suspensió autoanivelladora de barra roscada

Mà d'obra .............................................. 12,90000
Resta d'obra i materials......................... 16,32000

Suma la partida ..................................... 29,22000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,33760
Arrodoniment......................................... 0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 31,56

0074 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Mà d'obra .............................................. 3,55000
Resta d'obra i materials......................... 1,59000

Suma la partida ..................................... 5,15000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,41200
Arrodoniment......................................... -0,00200

TOTAL PARTIDA.................................. 5,56

0075 K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats
12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Mà d'obra .............................................. 13,20000
Resta d'obra i materials......................... 7,36000

Suma la partida ..................................... 20,55000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,64400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 22,19
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0076 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mí-
nim de 484 g/m2

Mà d'obra .............................................. 2,81000
Resta d'obra i materials......................... 2,81000

Suma la partida ..................................... 5,63000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,45040
Arrodoniment......................................... -0,00040

TOTAL PARTIDA.................................. 6,08

0077 K9J1U100 m2 Pelfut de coco de gruix 17 mm, amb base de PVC,
col.locat sense adherir

Mà d'obra .............................................. 21,18000
Resta d'obra i materials......................... 20,34000

Suma la partida ..................................... 41,51000
Costos indirectes ........... 8,00% 3,32080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 44,83

0078 K9QZ153K m2 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·loca-
des cada 30 cm i fixades a la solera amb morter
mixt 1:2:10

Mà d'obra .............................................. 9,39000
Maquinària ............................................ 0,01000
Resta d'obra i materials......................... 1,78000

Suma la partida ..................................... 11,18000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,89440
Arrodoniment......................................... -0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 12,07

0079 K9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu supe-
rior, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu

Mà d'obra .............................................. 3,79000
Resta d'obra i materials......................... 3,74000

Suma la partida ..................................... 7,54000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,60320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 8,14

0080 K9VCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons,
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

Mà d'obra .............................................. 58,83000
Resta d'obra i materials......................... 3,71000

Suma la partida ..................................... 62,55000
Costos indirectes ........... 8,00% 5,00400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 67,55

0081 KA111CC5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.loca-
da sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 1 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb basti-
ment de doella amb tapaboques amb galze per a
guia

Mà d'obra .............................................. 115,16000
Resta d'obra i materials......................... 484,88000

Suma la partida ..................................... 600,04000
Costos indirectes ........... 8,00% 48,00320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 648,04
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0082 KA11K9P5 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.lo-
cada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 90x230 cm, de qualitat 1 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb basti-
ment de doella amb tapaboques amb galze per a
guia Mà d'obra .............................................. 103,39000

Resta d'obra i materials......................... 462,92000

Suma la partida ..................................... 566,31000
Costos indirectes ........... 8,00% 45,30480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 611,61

0083 KB121AAD m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, mun-
tants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra .............................................. 126,83000
Maquinària ............................................ 0,01000
Resta d'obra i materials......................... 58,29000

Suma la partida ..................................... 185,13000
Costos indirectes ........... 8,00% 14,81040
Arrodoniment......................................... -0,00040

TOTAL PARTIDA.................................. 199,94

0084 KC00001254 U Bomba de calor geotèrmica de 25 KW, model NIBE
Fighter o similar, per utilització amb sistema de terra
radiant i sistema de bescanvi tèrmic amb el subsòl
de circuit tancat mitjançant aigua glicolada. Refrige-
rant tipus R407C. Cabal d'intercanvi amb el subsól:
5,84 m3/h. Dimensions 170 x 60 x 62.5 cm. Pes: 350
kg. Queden inclosos en el subministre el transport a
peu d'obra, posta en marxa i proves funcionals.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 15.230,05000

Suma la partida ..................................... 15.230,05000
Costos indirectes ........... 8,00% 1.218,40400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 16.448,45

0085 KC171R34 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm
de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col.locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Mà d'obra .............................................. 27,82000
Resta d'obra i materials......................... 69,72000

Suma la partida ..................................... 97,54000
Costos indirectes ........... 8,00% 7,80320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 105,34

0086 KD111B21 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret
massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra .............................................. 14,92000
Resta d'obra i materials......................... 2,07000

Suma la partida ..................................... 17,00000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,36000

TOTAL PARTIDA.................................. 18,36

0087 KD15B771 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'apli-
cació B de D=110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides
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Mà d'obra .............................................. 12,81000
Resta d'obra i materials......................... 6,99000

Suma la partida ..................................... 19,81000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,58480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 21,39

0088 KD3111B4 u Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

Mà d'obra .............................................. 12,90000
Resta d'obra i materials......................... 7,25000

Suma la partida ..................................... 20,15000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,61200
Arrodoniment......................................... -0,00200

TOTAL PARTIDA.................................. 21,76

0089 KD353751 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i
50 cm de fondària, amb paret de totxana de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment

Mà d'obra .............................................. 186,95000
Maquinària ............................................ 0,32000
Resta d'obra i materials......................... 31,69000

Suma la partida ..................................... 218,95000
Costos indirectes ........... 8,00% 17,51600
Arrodoniment......................................... 0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 236,47

0090 KD511120 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada
amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxida-
ble AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega vertical
de 63 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ci-
ment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i connectada al ramal

Mà d'obra .............................................. 36,69000
Maquinària ............................................ 0,02000
Resta d'obra i materials......................... 42,01000

Suma la partida ..................................... 78,72000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,29760
Arrodoniment......................................... 0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 85,02

0091 KD7FL00B m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10
cm sobre el tub amb formigó

Mà d'obra .............................................. 35,97000
Resta d'obra i materials......................... 40,52000

Suma la partida ..................................... 76,50000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,12000

TOTAL PARTIDA.................................. 82,62

0092 KDE11982 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb se-
dimentador de 3000 a 3999 l de capacitat i digestor
de 6000 a 7999 l de capacitat, col·locat soterrat

Mà d'obra .............................................. 1.128,94000
Maquinària ............................................ 740,63000
Resta d'obra i materials......................... 3.531,45000

Suma la partida ..................................... 5.401,03000
Costos indirectes ........... 8,00% 432,08240
Arrodoniment......................................... -0,00240
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TOTAL PARTIDA.................................. 5.833,11

0093 KDH12110 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses
sèptiques fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb intro-
ducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic vibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna

Resta d'obra i materials......................... 171,04000

Suma la partida ..................................... 171,04000
Costos indirectes ........... 8,00% 13,68320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 184,72

0094 KG111591 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de
160 A, segons esquema unesa número 7 i encastada

Mà d'obra .............................................. 76,87000
Resta d'obra i materials......................... 140,85000

Suma la partida ..................................... 217,72000
Costos indirectes ........... 8,00% 17,41760
Arrodoniment......................................... 0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 235,14

0095 KG141502 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a
dues fileres de dotze mòduls i muntada superficial-
ment

Mà d'obra .............................................. 7,90000
Resta d'obra i materials......................... 38,34000

Suma la partida ..................................... 46,24000
Costos indirectes ........... 8,00% 3,69920
Arrodoniment......................................... 0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 49,94

0096 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció antihumitat, muntada
superficialment

Mà d'obra .............................................. 12,76000
Resta d'obra i materials......................... 3,52000

Suma la partida ..................................... 16,28000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,30240
Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 17,58

0097 KG1PU002 u Conjunt de protecció i mesura tipus t20 per a 2
comptadors trifàsics i rellotge, de 630x1620x270
mm, amb caixes de doble aillament de polièster re-
forçat, col.locat superficialment

Mà d'obra .............................................. 2.387,77000
Resta d'obra i materials......................... 540,32000

Suma la partida ..................................... 2.928,08000
Costos indirectes ........... 8,00% 234,24640
Arrodoniment......................................... 0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 3.162,33

0098 KG23R515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Mà d'obra .............................................. 2,52000
Resta d'obra i materials......................... 1,82000

Suma la partida ..................................... 4,34000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,34720
Arrodoniment......................................... 0,00280
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TOTAL PARTIDA.................................. 4,69

0099 KG242202 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre
nominal referència 11 i muntat superficialment

Mà d'obra .............................................. 1,26000
Resta d'obra i materials......................... 1,88000

Suma la partida ..................................... 3,14000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,25120
Arrodoniment......................................... -0,00120

TOTAL PARTIDA.................................. 3,39

0100 KG313706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x16 mm2, col.locat en tub

Mà d'obra .............................................. 3,31000
Resta d'obra i materials......................... 3,96000

Suma la partida ..................................... 7,26000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,58080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 7,84

0101 KG342202 m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de sec-
ció 2x1,5 mm2, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................. 1,45000
Resta d'obra i materials......................... 0,85000

Suma la partida ..................................... 2,31000
Costos indirectes ........... 8,00% 0,18480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 2,49

0102 KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'in-
tensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

Mà d'obra .............................................. 12,75000
Resta d'obra i materials......................... 13,02000

Suma la partida ..................................... 25,77000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,06160
Arrodoniment......................................... -0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 27,83

0103 KG49UA10 u Interruptor horari analògic, amb programa diari, pro-
gramable en intervals de 15 minuts de durada i com-
mutació mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230 V i
amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Mà d'obra .............................................. 15,98000
Resta d'obra i materials......................... 31,83000

Suma la partida ..................................... 47,80000
Costos indirectes ........... 8,00% 3,82400
Arrodoniment......................................... -0,00400

TOTAL PARTIDA.................................. 51,62

0104 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargà-
ria i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Mà d'obra .............................................. 14,96000
Resta d'obra i materials......................... 15,76000

Suma la partida ..................................... 30,73000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,45840
Arrodoniment......................................... 0,00160

TOTAL PARTIDA.................................. 33,19
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0105 KH114624 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat
especular i difusor de lamel.les d'alumini acabat es-
pecular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i mun-
tada superficialment al sostre

Mà d'obra .............................................. 41,15000
Resta d'obra i materials......................... 138,22000

Suma la partida ..................................... 179,37000
Costos indirectes ........... 8,00% 14,34960
Arrodoniment......................................... 0,00040

TOTAL PARTIDA.................................. 193,72

0106 KH115484 U Legalització REBT
Sense descomposició

Resta d'obra i materials......................... 1.800,01000

Suma la partida ..................................... 1.800,01000
Costos indirectes ........... 8,00% 144,00080
Arrodoniment......................................... -0,00080

TOTAL PARTIDA.................................. 1.944,01

0107 KH2D4A52 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb porta-
làmpades G 24 d3, amb 1 làmpada fluorescent horit-
zontal de 26 W i  230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimen-
sions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada

Mà d'obra .............................................. 29,73000
Resta d'obra i materials......................... 81,31000

Suma la partida ..................................... 111,03000
Costos indirectes ........... 8,00% 8,88240
Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 119,91

0108 KH352130 u Llum per a contorn de miralls, amb cos lineal d'alu-
mini extruit de 360 mm de llargària acabat amb pin-
tura en pols i amb tapes de material sintètic als ex-
trems, de secció rectangular, alimentació a 230 V,
amb interruptor, amb 3 làmpades d'incandescència
esfèriques de designació D-CS 45 de 40 W de potèn-
cia i casquet E14, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................. 33,96000
Resta d'obra i materials......................... 44,62000

Suma la partida ..................................... 78,58000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,28640
Arrodoniment......................................... 0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 84,87

0109 KJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària
<=45 cm, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb
suports murals

Mà d'obra .............................................. 117,37000
Resta d'obra i materials......................... 14,80000

Suma la partida ..................................... 132,18000
Costos indirectes ........... 8,00% 10,57440
Arrodoniment......................................... -0,00440
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TOTAL PARTIDA.................................. 142,75

0110 KJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrre-
ga i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'e-
vacuació

Mà d'obra .............................................. 97,51000
Resta d'obra i materials......................... 160,28000

Suma la partida ..................................... 257,79000
Costos indirectes ........... 8,00% 20,62320
Arrodoniment......................................... -0,00320

TOTAL PARTIDA.................................. 278,41

0111 KJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació
muntada superficialment sobre taulell o aparell sani-
tari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entra-
des de maniguets

Mà d'obra .............................................. 30,14000
Resta d'obra i materials......................... 55,45000

Suma la partida ..................................... 85,60000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,84800
Arrodoniment......................................... 0,00200

TOTAL PARTIDA.................................. 92,45

0112 KJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incor-
porada, mural, amb instal.lació muntada superficial-
ment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 1/2´´

Mà d'obra .............................................. 53,86000
Resta d'obra i materials......................... 14,42000

Suma la partida ..................................... 68,28000
Costos indirectes ........... 8,00% 5,46240
Arrodoniment......................................... -0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 73,74

0113 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer inoxida-
ble amb  acabat satinat en superfícies exposades, 
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra .............................................. 15,14000
Resta d'obra i materials......................... 61,19000

Suma la partida ..................................... 76,32000
Costos indirectes ........... 8,00% 6,10560
Arrodoniment......................................... 0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 82,43

0114 KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a ei-
xugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàme-
tre, col.locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra .............................................. 10,34000
Resta d'obra i materials......................... 30,28000

Suma la partida ..................................... 40,61000
Costos indirectes ........... 8,00% 3,24880
Arrodoniment......................................... 0,00120

TOTAL PARTIDA.................................. 43,86

0115 KJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques

Mà d'obra .............................................. 11,57000
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Resta d'obra i materials......................... 11,74000

Suma la partida ..................................... 23,31000
Costos indirectes ........... 8,00% 1,86480
Arrodoniment......................................... -0,00480

TOTAL PARTIDA.................................. 25,17

0116 KJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18
mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col.locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra .............................................. 10,17000
Resta d'obra i materials......................... 24,51000

Suma la partida ..................................... 34,68000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,77440
Arrodoniment......................................... -0,00440

TOTAL PARTIDA.................................. 37,45

0117 SS00000124 PA Seguretat i salut
Sense descomposició

Resta d'obra i materials......................... 6.598,97000

Suma la partida ..................................... 6.598,97000
Costos indirectes ........... 8,00% 527,91760
Arrodoniment......................................... 0,00240

TOTAL PARTIDA.................................. 7.126,89

0118 suport m2 Preparació del parament mitjançant estèsa, amb lla-
na, de dues mans de morter bicomponent elàstic de
base cimentosa, arenas seleccionades de granulome-
tría fina, fibres sintètiques i resines acríliques espe-
cials, amb un gruix no inferior a 2 mm (tipus Mape-
lastic de MAPEI SpA) . El preu inclou, el subministre i
col·locació entre primera i segona capa, de malla de
fibra de vidre resistent al alcalis de 4x4,5 mm, de
150gr/m2 de massa superficial, previa aplicació
d'adhseiu de ciment millorat, tipus CS F, amb enduri-
ment rapid ADesilex P4 de Mapei o similar

Resta d'obra i materials......................... 36,42000

Suma la partida ..................................... 36,42000
Costos indirectes ........... 8,00% 2,91360
Arrodoniment......................................... -0,00360

TOTAL PARTIDA.................................. 39,33
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0001 17CDE093 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 90 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.3
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ci-
ment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i re-
vestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de di-
mensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat
amb morter monocapa (OC) de ciment, de designa-
ció CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·lo-
cat manualment i acabat raspat, amb part proporcio-
nal de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini
de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. In-
clou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS

53,30

CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

0002 1J41G000 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130
m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta

1.449,64

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0003 41631A71 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm
amb enderroc de paviment, solera i excavació de ter-
res amb mitjans manuals i mecànics i càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels
elements enderrocats

277,84

DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0004 41642611 u Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
inclou reposició dels elements enderrocats

39,88

TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

0005 41665312 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de
30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor, inclou reposició d'ele-
ments enderrocats, no inclou pintura

19,54

DINOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0006 CQXXX111 PA Control de qualitat 1.620,00

MIL SIS-CENTS VINT EUROS
0007 E9D1380K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangu-

lar, de 15x15 cm, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

30,74

TRENTA EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0008 E9Q24808 m2 Parquet de posts clavats de fusta de elondo de 350 a
600 x70x22 mm, col.locats a trencajunts

47,16

QUARANTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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0009 EAQ1EQ86 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pin-
tar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

585,11

CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb
ONZE CÈNTIMS

0010 EAQEA18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix
de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de go-
ma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de
preu alt

428,79

QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS

0011 EJABI010X U Acumulador per ACS de 300 l de capacitat, amb bes-
canviador de doble envolvent. Incorpora bombes i
vàlvules. S'inclou tot el necessari per deixar la ins-
tal·lació en correcte funcionament.

3.088,81

TRES MIL VUITANTA-VUIT EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS

0012 GEO2 U Sistema inversor de circuit, controlat des de la bom-
ba de calor, per generació d'aigua freda, per cobrir
les necessitats de refrigeració, amb el terra radiant.

2.700,01

DOS MIL SET-CENTS EUROS amb UN
CÈNTIMS

0013 GEO3 U Subministre i instal·lació del circuit d'intercanvi geo-
tèrmic, consistent en 5 perforacions verticals de 15
cm de diàmetre i 100 metres de fondària, fetes en
lloc adient de la finca i bescanviadors tèrmics per a
cada perforació. Queden inclosos els tubs de conduc-
ció entre les perforacions i la bomba de calor. Queda
inclosa la barreja d'anticongelant pel circuit d'inter-
canvi amb els pous. Cal una proporció del 25% de
propylen glycol en la resta del circuit hidràulic de dis-
tribució, per terra radiant, inclosa en aquesta valora-
ció. Inclou l'obra civil necessària per conduir els tubs
des dels pous fins la zona on s'instal·larà la bomba,
així com el formigonat de les perforacions un cop in-
serits els bescanviadors.

26.362,88

VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS
EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0014 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.li-
ca fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de polia-
mida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un re-
corregut total màxim de 20 km

11,78

ONZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

212 juliol 2018



QUADRE DE PREUS 1
Xalet Gaudí

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0015 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçà-
ria com a màxim de 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amar-
radors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

0,09

ZERO EUROS amb NOU CÈNTIMS
0016 K12GF000 u Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la

sortida del comptador o de l'escomesa, per a submi-
nistrament de D inferior a 2 ''

248,68

DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0017 K12GG000 u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a submi-
nistrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

449,65

QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS
amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0018 K12GK000 u Anul.lació d'instal.lació interior de gas, a la sortida
del comptador o de l'escomesa, per a subministra-
ment de DN 100 mm, com a màxim

93,37

NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS

0019 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mit-
jans manuals, per a recollida de mostra

82,30

VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

0020 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrre-
ga sobre camió o contenidor

177,66

CENT SETANTA-SET EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0021 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

218,34

DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0022 K214211A m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans ma-
nuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilit-
zació i càrrega de runes sobre camió o contenidor

231,27

DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb
VINT-I-SET CÈNTIMS

0023 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13,95

TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

0024 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

63,99

SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS
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0025 K214F341 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

57,75

CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

0026 K214HD11 m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

18,42

DIVUIT EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

0027 K215C011 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,29

SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
0028 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

7,72

SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
0029 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15

cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,23

DISSET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
0030 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mit-

jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

20,84

VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0031 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

10,05

DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS
0032 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mit-

jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

11,57

ONZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0033 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de guix, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
8,02

VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
0034 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mit-

jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,77

SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
0035 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb com-

pressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

162,73

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

0036 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

13,28

TRETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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0037 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

12,57

DOTZE EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

0038 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

9,70

NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0039 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,12

DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
0040 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
7,54

SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0041 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

7,54

SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0042 K21B1011 m Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'al-
çària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8,32

VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0043 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

5,11

CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS
0044 K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revesti-

ment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

4,38

QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
0045 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals

i aplec per a posterior aprofitament
28,91

VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

0046 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,47

TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
0047 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació

elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

1,14

UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
0048 K21H1011 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor
4,44

QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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0049 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

284,34

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0050 K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

6,89

SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0051 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,

mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'e-
vacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

16,28

SETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0052 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos

i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

28,67

VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

0053 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

16,22

SETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
0054 K21K2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació

de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

5,79

CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
0055 K21M9011 u Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor

130,37

CENT TRENTA EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS

0056 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondà-
ria, amb disc de carborúndum

8,68

VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
0057 K2212622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mit-

jans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
5,21

CINC EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
0058 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,

en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

89,69

VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

0059 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària

2,52

DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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0060 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

19,57

DINOU EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

0061 K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

100,58

CENT EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0062 K242B033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres,

amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km
2,78

DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
0063 K2442060 m3 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb ca-

mió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics
1,98

UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0064 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construc-

ció en residus inerts, no especials i especials amb
mitjans manuals

25,14

VINT-I-CINC EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
0065 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a mono-

dipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

10,57

DEU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0066 K2R650A5 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de re-
collida i transferència, amb un recorregut de fins a 6
km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecà-
nics

3,03

TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS
0067 K4F61 m2 Tancament de maó de pla, de dos gruixos de maó

massis senzill de 29x14x2 cm per a una cara vista,
col.locat el 1er amb pasta de guix i el 2on amb pasta
de ciment ràpid

130,05

CENT TRENTA EUROS amb CINC CÈNTIMS
0068 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxa-

na de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb mor-
ter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

28,87

VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0069 K7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigona-
des ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular
de 200 mm d'amplària, col.locat a l'interior

70,77

SETANTA EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

0070 K81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ci-
ment 1:4, deixat de regle

21,25

VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
0071 K81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament verti-

cal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb guix C6,
segons la normaUNE-EN 13279-1

8,20

È
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VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS
0072 K823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària

<=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

25,09

VINT-I-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
0073 K8432132 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsor-

bents, acabat de cara vista, de 60x60 cm i 25 mm de
gruix, amb entramat semiocult amb cantell especial i
suspensió autoanivelladora de barra roscada

31,56

TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

0074 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

5,56

CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
0075 K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats

12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

22,19

VINT-I-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0076 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de

vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mí-
nim de 484 g/m2

6,08

SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0077 K9J1U100 m2 Pelfut de coco de gruix 17 mm, amb base de PVC,

col.locat sense adherir
44,83

QUARANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0078 K9QZ153K m2 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·loca-
des cada 30 cm i fixades a la solera amb morter
mixt 1:2:10

12,07

DOTZE EUROS amb SET CÈNTIMS
0079 K9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu supe-

rior, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu
8,14

VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
0080 K9VCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons,

amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
67,55

SEIXANTA-SET EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0081 KA111CC5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.loca-
da sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 1 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb basti-
ment de doella amb tapaboques amb galze per a
guia

648,04

SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
QUATRE CÈNTIMS

0082 KA11K9P5 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.lo-
cada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra de 90x230 cm, de qualitat 1 i classe A0
(UNE 85208) segons resultats d'assaigs, amb basti-
ment de doella amb tapaboques amb galze per a
guia

611,61

SIS-CENTS ONZE EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS
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0083 KB121AAD m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, mun-
tants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

199,94

CENT NORANTA-NOU EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0084 KC00001254 U Bomba de calor geotèrmica de 25 KW, model NIBE
Fighter o similar, per utilització amb sistema de terra
radiant i sistema de bescanvi tèrmic amb el subsòl
de circuit tancat mitjançant aigua glicolada. Refrige-
rant tipus R407C. Cabal d'intercanvi amb el subsól:
5,84 m3/h. Dimensions 170 x 60 x 62.5 cm. Pes: 350
kg. Queden inclosos en el subministre el transport a
peu d'obra, posta en marxa i proves funcionals.

16.448,45

SETZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0085 KC171R34 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 8 i 10 mm
de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col.locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

105,34

CENT CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

0086 KD111B21 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret
massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

18,36

DIVUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
0087 KD15B771 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'apli-

cació B de D=110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

21,39

VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
0088 KD3111B4 u Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC,

amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

21,76

VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
0089 KD353751 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i

50 cm de fondària, amb paret de totxana de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment

236,47

DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

0090 KD511120 u Bunera sifònica amb cos de poliamida reforçada
amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxida-
ble AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega vertical
de 63 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ci-
ment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i connectada al ramal

85,02

VUITANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
0091 KD7FL00B m Clavegueró amb tub de PVC de D=250 mm, de paret

estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10
cm sobre el tub amb formigó

82,62

VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
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0092 KDE11982 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb se-
dimentador de 3000 a 3999 l de capacitat i digestor
de 6000 a 7999 l de capacitat, col·locat soterrat

5.833,11

CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS
amb ONZE CÈNTIMS

0093 KDH12110 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses
sèptiques fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb intro-
ducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic vibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna

184,72

CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

0094 KG111591 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de
160 A, segons esquema unesa número 7 i encastada

235,14

DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb
CATORZE CÈNTIMS

0095 KG141502 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a
dues fileres de dotze mòduls i muntada superficial-
ment

49,94

QUARANTA-NOU EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0096 KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció antihumitat, muntada
superficialment

17,58

DISSET EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

0097 KG1PU002 u Conjunt de protecció i mesura tipus t20 per a 2
comptadors trifàsics i rellotge, de 630x1620x270
mm, amb caixes de doble aillament de polièster re-
forçat, col.locat superficialment

3.162,33

TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-TRES CÈNTIMS

0098 KG23R515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

4,69

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

0099 KG242202 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre
nominal referència 11 i muntat superficialment

3,39

TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
0100 KG313706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, tripolar de secció 3x16 mm2, col.locat en tub
7,84

SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0101 KG342202 m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de sec-
ció 2x1,5 mm2, muntat superficialment

2,49

DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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0102 KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'in-
tensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

27,83

VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

0103 KG49UA10 u Interruptor horari analògic, amb programa diari, pro-
gramable en intervals de 15 minuts de durada i com-
mutació mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230 V i
amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

51,62

CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

0104 KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargà-
ria i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

33,19

TRENTA-TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS
0105 KH114624 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat

especular i difusor de lamel.les d'alumini acabat es-
pecular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i mun-
tada superficialment al sostre

193,72

CENT NORANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

0106 KH115484 U Legalització REBT 1.944,01

MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
amb UN CÈNTIMS

0107 KH2D4A52 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb porta-
làmpades G 24 d3, amb 1 làmpada fluorescent horit-
zontal de 26 W i  230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimen-
sions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada

119,91

CENT DINOU EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

0108 KH352130 u Llum per a contorn de miralls, amb cos lineal d'alu-
mini extruit de 360 mm de llargària acabat amb pin-
tura en pols i amb tapes de material sintètic als ex-
trems, de secció rectangular, alimentació a 230 V,
amb interruptor, amb 3 làmpades d'incandescència
esfèriques de designació D-CS 45 de 40 W de potèn-
cia i casquet E14, muntat superficialment

84,87

VUITANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS

0109 KJ13B113 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària
<=45 cm, de color blanc, preu mitjà, col.locat amb
suports murals

142,75

CENT QUARANTA-DOS EUROS amb
È
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SETANTA-CINC CÈNTIMS
0110 KJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,

amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrre-
ga i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'e-
vacuació

278,41

DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

0111 KJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació
muntada superficialment sobre taulell o aparell sani-
tari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entra-
des de maniguets

92,45

NORANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

0112 KJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incor-
porada, mural, amb instal.lació muntada superficial-
ment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 1/2´´

73,74

SETANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0113 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer inoxida-
ble amb  acabat satinat en superfícies exposades, 
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

82,43

VUITANTA-DOS EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0114 KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a ei-
xugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàme-
tre, col.locat amb fixacions mecàniques

43,86

QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

0115 KJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques

25,17

VINT-I-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0116 KJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18

mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col.locat amb fixacions mecàniques

37,45

TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

0117 SS00000124 PA Seguretat i salut 7.126,89

SET MIL CENT VINT-I-SIS EUROS amb
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

1212 juliol 2018



R 
RAMON. 
CALONGE, 

ARQUITECTE 

Mare de Déu del Pilar 15, Pral. 2a   08003 BARCELONA    |     +34 933 199 862    |    rcalonge@coac.net    
 

39 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 

 

Fitxa de compliment de seguretat de protecció del llamp 

 
 



SU-8CTE Paràmetres del DB SU per donar compliment 
a les exigències de Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na) 
! Ne ! Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
! Ne > Na    

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:! Ng : (núm. impactes / any km2)

  Densitat d’impactes sobre el 
terreny

Ng impactes / any km2 :

! Ae : (m2) Superfície de captura 
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts ! C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos ! C1 = 0,75

* edifici aïllat ! C1 = 1,00

! C1 :

  Coeficient relacionat amb l’entorn 

* edifici situat a dalt d’un turó ! C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN "
###  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

! C2 :
  coeficient segons tipus de 

construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable ! C3 = 3,00! C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts ! C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment ! C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

! C4 :
  coeficient segons l’ús de l’edifici 

* resta d’edificis ! C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei 
imprescindible (hospitals, bombers,...) !    

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus !    C5 = 5,00

! C5 :
  necessitats de continuïtat de 

les activitats que es 
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis ! C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 "

###
= 310

5,5 "

###
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E $

e

a

N

N
1" = 1 " E $

4 0 !  E < 0,80       ! la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80 !  E < 0,95    

2 0,95 !  E < 0,98   

E $ 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de 
protecció de la instal·lació 
condiciona les 
característiques dels sistemes 
externs de protecció contra el 
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques, 
radioactives, altament inflamables 
o explosives.

! la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

259 Restitució del Xalet Gaudí a la Pobla de Lillet

✔

municipi

6,00

3.160,00

6,00 3.160,00 0,009480

0,002200

0,002200

0,009480
0,768

✔

0,009480 0,002200

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

0,50

✔

5,00

Sí

6,00

0,50
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QUADRE DE PREUS 1
Xalet Gaudí

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0118 suport m2 Preparació del parament mitjançant estèsa, amb lla-
na, de dues mans de morter bicomponent elàstic de
base cimentosa, arenas seleccionades de granulome-
tría fina, fibres sintètiques i resines acríliques espe-
cials, amb un gruix no inferior a 2 mm (tipus Mape-
lastic de MAPEI SpA) . El preu inclou, el subministre i
col·locació entre primera i segona capa, de malla de
fibra de vidre resistent al alcalis de 4x4,5 mm, de
150gr/m2 de massa superficial, previa aplicació
d'adhseiu de ciment millorat, tipus CS F, amb enduri-
ment rapid ADesilex P4 de Mapei o similar

39,33

TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

1312 juliol 2018
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