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I.  MEMÒRIA. 
 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
1.1 AGENTS i EMPLAÇAMENT DE L’OBRA.  

 

1.1.1 PROMOTOR: 

El projecte ha estat encarregat per a la empresa  Sistemes de Reforç Actiu S.L..que té 

el seu domicili social al carrer Sant Agustí nº 40 amb el codi postal 08301 de Mataró 

(Barcelona) i amb un nif : B-61048104. 

1.1.2 AUTOR DEL PROJECTE: 

Aquest projecte de rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici d’habitatges, ha estat redactat 

per Jordi Majó Ayguavives en qualitat d’Arquitecte tècnic. 

1.1.3 EMPLAÇAMENT DE L’OBRA: 

Les obres es duran a terme al carrer Jaume Balmes nº 8 amb el codi postal 08301 de 

Mataró (Barcelona). 
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1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA.  

 

1.2.1 ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA. 

L’edifici de l’obra és actualment un edifici de tres habitatges i un magatzem, en un dels 

pisos hi viu una família i els altres dos estan desocupats i en estat d’abandonament. Al 

local hi ha el magatzem de l’empresa promotora que vol fer de l’edifici les seves 

oficines, l’estat del local és correcte ja que ja ha estat reforçat i arreglat per poder-hi fer 

l’activitat. 

Com en tota obra de rehabilitació, aquesta proposta d’actuació que s’ha redactat sobre 

la base de la informació a la qual es pot accedir en el document de la diagnosi de 

l’edifici, i aquesta proposta d’actuació és de caràcter general, deixant al bon criteri de 

la direcció tècnica, amb tota la informació suplementària que disposarà quan s’obrin 

els pisos, d’esmenar-les o de substituir-les per a ajustar-les a les necessitats de la 

realitat que s’observi. 

Per això, la prudència operativa recomana esperar la confirmació de la direcció 

facultativa abans de demanar qualsevol material o servei. 

 

1.2.2 ENTORN FÍSIC. 

Les construccions que existeixen a voltant són edificis de “cases de cos” amb un 

número de plantes de 2 (PB+1) o 3 (PB+2) o 4 (PB+3) com és el cas del nostre edifici. 

També hi ha edificis industrials ja una miqueta deteriorats, dedicats antigament a ús 

tèxtil. 

1.2.3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. 

És un edifici entre mitgeres d'ús plurifamiliar. Té cinc nivells: una planta baixa, tres 

plantes pis i una terrassa transitable a l’últim nivell, que agafa gran part de  la 

superfície de l'edifici. La planta baixa és un local, i la resta de plantes són habitatges: 

un per planta, amb un total de 3 habitatges. 

Els accessos són pel mateix carrer Jaume Balmes nº8 i n’hi ha dos una porta per als 

vianants i una persiana per accedir al local. Per la porta petita s’entra als habitatges i 

per la persiana al local que a la vegada té una porta que comunica amb el passadís 

d’entrada de vianants.  
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1.2.4 PARÀMETRES URBANÍSTICS. 

Plànol d’ordenació: 
 
 

 
 

L’edifici compleix amb la normativa urbanística següent: 
 
Article 296. Zona d’eixample antic, Clau 1b 
 

1. Inclou majoritàriament el conjunt de construccions que, en base a la 
tipologia de la casa de cos, existien en el moment de la definició de l’eixample 
redactat per Emili Cabanyes i Melcior de Palau. 
2. Subzones. El Pla General no estableix subzones. Els possibles Plans 
Especials o Estudis de Detall que es redactin posteriorment podran establir 
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subzones en la mesura que regulin de forma més precisa els paràmetres 
establerts en aquesta zona. 
3. Condicions de parcel·lació de la zona 1b. 

 
Paràmetre  Condicions  

Parcel·lació i reparcel·lació Art. 58 
Parcel·lació mínima Art. 60, 100m2 
Front mínim de parcel·la Art. 61, Superior a 5 mts 
Fons  de parcel·la Art. 62 
Fondària mínima de parcel·la Art. 63, 12 mts 
 

4. Condicions de l’edificació de la zona 1b. 
 

 Paràmetres referits al carrer de la zona 1b. 
Paràmetre  Condicions  

Alineació de carrer Art. 68, Segons plànol de regulació 
detallada del sòl urbà. 

Rasant de l’alineació de carrer Art. 69 
Rasant de carrer Art. 70 
Amplada de vial Art. 71 
Alineació de l’edificació  Art. 72, Segons plànol de regulació del 

sòl urbà. 
L’edificació es situarà sobre l’alineació de 
vial ocupant el 100% del front de carrer. 

Alç. Reguladora referida al carrer Art. 73, Segons el conjunt del carrer 
sempre i quan aquest presenti  una 
regularització majoritària a la que s’haurà 
d’adaptar la nova edificació. En cas 
contrari s’aplicarà la regulació general de 
l’articulat d’aquestes Normes. 

Punt aplicac. A.R. referida al carrer Art. 74 
Nombre de plantes referit al carrer Art. 75, Segons plànol de regulació del 

sòl urbà. L’alçada en possibles nous 
PE.,UA. I ED no sobrepassarà l’alçada de 
les tipologies de l’entorn en el que estan 
ubicats. 

Planta baixa referida al carrer Art. 76 
Front principal i secundari Art. 77, Segons plànol de regulació del 

sòl urbà. 
 
 

Paràmetres referits a l’illa de la zona 1b. 
Paràmetre  Condicions  

Fondària edificable Art. 78, Segons plànol de regulació del 
sòl urbà. 

Pati d’illa Art. 79, Segons plànol de regulació del 
sòl urbà. Es respectarà la vegetació 
d’especial interès existent al interior del 
pati d’illa. 
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 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 1b. 

Paràmetre  Condicions  
Solar Art. 80 
Edificabilitat màxima de parcel·la Art. 82, L’edificabilitat  màxima es la que 

resulta de multiplicar la superfície, 
definida entre front i la fondària edificable, 
pel nombre de plantes referit a carrer.  

Coeficient d’edif. Complementari net Art. 84, L’ocupació permesa en el pati 
d’illa segons plànol. 

Ocupació màxima de la parcel·la  Art. 86, Segons fondària edificable i tipus 
de pati d’illa. 

Sòl de parcel·la lliure d’edificació Art. 87, L’ocupació dels patis en planta 
baixa o soterrani ve regulada en els 
plànols d’ordenació segons els criteris 
establerts en el art.81. Serà 
preferentment ajardinat. 

Pati davanter i post. de parcel·la Art. 88, Segons plànol de regulació del 
sòl urbà. 

Dimensions i mida de la parcel·la Art. 89, Segons paràmetres de 
parcel·lació. 
Tenen condició de parcel·la mínima les 
existents amb anterioritat a l’aprovació 
inicial d’aquest Pla General (12-1-95). 

Tanques  Art. 95, Es respectaran les 
determinacions sobre tanques entre veïns 
al pati d’illa. 

Adapt. togràf. I mov. de terres Art. 96, En el interior del pati d’illa sols 
s’admeten els moviments de terres amb 
tendència a anivellar el pati respecte el 
conjunt majoritari del conjunt de les 
finques veïnes. 
 

Unitat mínima de projecte Art. 97, Segons plànol de regulació del 
sòl urbà. 
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Paràmetres referits a l’edificació de la zona 1b. 

Paràmetre  Condicions  
Posició de l’edificació Art. 98, L’edificació es col·locarà sobre 

l’alineació de carrer o vial. 
Edificació pral. i auxiliar Art. 99 
Planta baixa Art. 100, Segons les preexistències del carrer 

sempre i quan aquestes defineixin nivells 
regulars clars. En cas contrari segons 
l’articulat general d’aquestes Normes. 

Planta soterrani Art. 101 
Planta pis Art. 102, L’alçada lliure s’ajustarà a les 

preexistències del carrer sempre i quan 
aquestes defineixin nivells regulars clars. En 
cas contrari segons l’articulat general 
d’aquestes Normes. 

Planta coberta Art. 103 
Planta sota coberta Art. 104 
Volum màxim d’un edifici Art. 105 
Regles sobre mitgeres Art. 106 
Cossos sortints Art. 107, El vol màxim dels cossos oberts 

serà de 60 cm i el dels cossos tancats i 
semitancats de 40cm. 

Elements sortints Art. 108 
Patis de llum Art. 109 
Composició de façana Art. 110, La composició serà essencialment 

plana i vertical dels forats i s’ajustarà a la 
norma d’integració en el conjunt en el que 
estan edificades. Les agrupacions de 
parcel·les garantiran la imatge de 
fraccionament de la façana. Els materials i 
colors s’integraran al paisatge urbà definit per 
a les cases de cos. No es permesa l’obra 
vista. 

 
 

5. Condicions de l’edificació de la zona 1b. 
Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç 
gran 

Dominant Compatible Incompatible Compatible Compatible Condic.(1) Incompatible 
 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració  Recreatiu Magatzems Industria I Industria II Industria III 

Condic.(1) Compatible Condic.(3) Compatible Compatible Compatible Compatible 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sòcio-

cultural 
Esportiu Administratiu 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Incompatible Condic. (4) Incompatible Incompatible Incompatible Condic.(5) 
   
En caràcter general els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a 
la necessitat prèvia de justificar que l’ús no crearà distorsions en el teixit edificat, 
s’integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà conflicte respecte de l’ús dominant 
establert pel Pla General per a cada sector, zona o subzona. La justificació de què l’ús 
condicionat és compatible amb la zona o subzona corresponent es realitzarà 
mitjançant sol·licitud, llicència, Pla Especial o qualsevol altre document que estableixi 
l’ordenança corresponent: 
 

(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica d’aquests establiments en 
el conjunt on estan edificats i les condicions de reserva de places 
d’aparcaments d’aquests establiments. 

(2) Condicionats al compliment de la corresponent ordenança municipal reguladora 
dels usos recreatius. 

(3) Resten condicionats segons la superfície, el trànsit i la carrega i descàrrega 
que puguin generar aquests tipus d’usos. No es permetran en aquells carrers 
que es prevegin destinar al ús per a vianants. 

(4) Els possibles edificis d’aparcament respectaran especialment la integració en el 
conjunt en el que estan edificats. 

(5) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment. 
 

6. Condicions de l’ús de l’aparcament de la zona 1b. 
Regulació particular de l’ús d’aparcament D’acord amb l’art. 140  i següents de les 

NNUU. 
 

1.2.5 SUPERFÍCIES DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI. 

D'acord amb l'estat actual de l’edifici, les superfícies útils dels habitatges són les 

següents: 

Planta Baixa: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

       Magatzem 203,57 m2 

          Bany 2,98 m2 

       Rebedor       3,02 m2 

  TOTAL 209,57 m2 

Planta Tipus: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

       Cuina 6,88 m2 

            Menjador 10,89 m2 

            Passadís 9,82 m2 

            Entrada 2,65 m2 
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            Habitació 1 10,48 m2 

            Habitació 2 8,53 m2 

            Habitació 3 6,33 m2 

            Habitació 4 6,25 m2 

            Habitació 5 12,88 m2 

            Galeria 2,44 m2 

        Bany         1,52 m2 

        Terrassa         13,56 m2 

  TOTAL 92,24 m2 

 

Planta Coberta: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

       Badalot 6,42 m2 

           Terrat 83,96 m2 

  TOTAL 90,38 m2 

 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI                 576,6 7 M2 

 

1.2.6 ANALISIS DE L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI. 

1.2.6.1 Sistema constructiu de l’edifici 

Murs de carrega: 

El sistema constructiu de les parets mitgeres és a base de murs de carrega d’una 

amplada de 0,30 m i estan estructurades amb fàbrica de maó massís doblat i amb 

claus, aquestes parets de carrega estan lligades amb les parets de façana amb el 

sistema de trava . 
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Forjats: 

Hi ha diferents tipus de forjats, els sistemes constructius d’aquests son: 

 

• Forjat de coberta compost de biguetes de fusta i solera de cadellat ceràmic fet 

de maó massís amb un intereix de 0,50 m i acabat amb dues capes de rajola 

ceràmica i una capa de tela asfàltica. 

 

• Forjat dels pisos compost amb biguetes de fusta i revoltó fet amb maó massís i 

omplert amb sorra de 0,50 m i acabat amb una capa fina de morter de calç i a 

sobre rajola tipus mosaic.  

 

 

• Forjat de les terrasses posteriors compost de biguetes autoportants de formigó 

i solera de cadellat ceràmic amb un intereix de 0,70 m i amb capa de formigó i 

a sobre rajola comú. 
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1.2.6.2 Identificació del comportament resistent de l’estructura. 

Murs de carrega: 

Degut a la carrega uniformement repartida, que baixa pels murs, la trajectòria de les 

línies isostàtiques de compressió baixen verticalment. 

Per altre banda degut a l’efecte “Poisson”, quant un element està sotmès a 

sol·licitacions de compressió axial, aquest tendeix a patir un augment de la seva secció 

transversal, ara bé si aquest augment està impedit apareixen tensions transversals. 

Aquestes tensions són línies isostàtiques de tracció.  

 

Biga

Mitgera Mitgera

 

 

Forjats: 

En el cas del forjat amb biga de fusta i revoltó, les sobrecarregues d’ús, com el pes 

propi del forjat, com altres carregues que actuen sobre aquest, són aguantades a 

través dels revoltons ceràmics, que degut a la seva geometria del seu traç està 

treballant a compressió. 

Aquesta compressió en el punt de recolzament del revoltó amb la biga de fusta porta 

un angle α respecte a la vertical, per el que si descomponem vectorialment obtenim 

una component horitzontal i una de vertical. 

La component vertical és absorbida per la biga i distribuïda cap als extrems d’aquesta 

per repartir la descarrega sobre les parets de carrega, mentrestant que la component 

horitzontal es contraresta degut a la simetria del sistema constructiu. 

En el cas del forjat amb biga de fusta i solera de cadellat ceràmic i el forjat amb biga 

de formigó i cadellat ceràmic, tant les sobrecarregues d’ús, com el pes propi del forjat, 
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com altres carregues que actuen sobre aquest, són aguantades a través dels cadellats 

ceràmics, que degut a la seva geometria del seu traç està treballant a compressió 

repartint les carregues a les bigues. 

 

Forjat amb biga de fusta i revoltó

Forjat amb biga de fusta i cadellat
ceràmic

Forjat amb biga de formigó i cadellat
ceràmic

 

 

1.2.6.3 Avaluació de l’estructura. 

• Informació prèvia.  

Els requeriments al sostre han de ser iguals o més petits que la capacitat por tant 

de l’element . 

Requeriments del sostre = < Capacitat portant 
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• Comprovació de forjats.  

Forjat amb bigues de fusta i revoltó de maó massís,  (mides biga 12x20 cm, 

intereix de bigues 50cm) . 

Biga de fusta

Llosa de morter

Rajola o mosaic

Revoltó de maó massis

Reomplert de sorra

 

Per calcular els requeriments del sostre necessitem calcular el mòdul resistent del 

conjunt, per tant necessitem saber el moment i les cargues.  

Cargues (Q) 

-Pes propi: 

• Biga de fusta Tipus C-18 

o Superfície: 0,025 m2 

o Pes específic aparent: 3,8 KN/m3 

o Pes per m2: (0,025m2*1m*3,8KN/m3) / 0,55m = 0,17 KN/m2 

• Revoltó de maó massís 

o Superfície: 0,0097 m2 

o Pes específic aparent: 18 KN/m3 

o Pes per m2: (0,0097m2*1m*18KN/m3) / 0,55m = 0,31 KN/m2 

• Sorra entrebigat 

o Superfície: 0,059 m2 

o Pes específic aparent: 20 KN/m3 

o Pes per m2: (0,059m2*1m*20KN/m3) / 0,55m = 2,14 KN/m2 

• Llosa de morter de calç 

o Superfície: 0,015 m2 

o Pes específic aparent: 19 KN/m3 

o Pes per m2: (0,015m2*1m*19KN/m3) / 0,55m = 0,51 KN/m2 

• Rajola hidràulica 

o Superfície: 0,018 m2 

o Pes per m2: 0,5 KN/m2 

 

P.p.total=0,17 KN/m2+0,31 KN/m2+2,14 KN/m2+0,51 KN/m2+0,5 KN/m2= 3.63 KN/m2 

P.p total i majorats= 3.63 KN/m2* 1,35 = 4,9 KN/m2  

-Sobre cargues d’ús segons CTE: 
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• Zona administrativa 

o Carga uniforme: 2KN/m2 

o Carga concentrada: 2KN 

Sobre cargues d’ús Majorades = 2KN/m2*1,5 = 3KN/m2 

-Cargues totals (Q): 

Cargues totals (Q) = 4,9 KN/m2 + 3KN/m2 = 7,9 KN/m2  

Moment (M) 

M = (7,9 KN/m2 * 4,86^2 m) / 8 = 23,32 KNm  

 

Mòdul resistent del conjunt (Wx) 

Wx = M / Fmk   ;   

Fmk = Resistència característica de la fusta(flexió) 

Fmk de C-18 = 18 N/mm2 

Wx = (23,32* 10^6 Nmm) / 18 N/mm2 = 1.295.555,55 mm3 

 

El requeriment del sostres és d’un mòdul resistent de 1.295.555,55 mm3. 

 

Biga de fusta: 

-X

+Y

+X

-Y

20 cm

12,5 cm      

 

Mòdul resistent de la biga de fusta (Wx) 

Wx =83.334.912,4598 / 100,0006 = 833.344,1244 mm3  

1.295.555,55 mm3 > 833.344,1244 mm3    

-Conclusió: 

Els resultats que han sortit ens diu que aquest forjat no compleix amb els requisits que 

marca el C.T.E., per tant aquest sostre s’ha de reforçar.  

Dades preses a l'autocad  
 
Superfície:              25000,1579 mm2 
Perímetre:                 650,0025 mm 
Quadre delimitador:     X: -62,5000 mm 
                            62,5000 mm 
                        Y:-100,0006 mm 
                           100,0006 mm 
Moments d'inercia:    X: 83.334.912,4598 mm4 
                      Y: 32.552.288,9475 mm4 
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Forjat amb bigues de fusta i solera de maó massís, (mides biga 12x20 cm, 

intereix de bigues 50cm) . 

Biga de fusta

Maó massis

Tela asfaltica

Cabiró de fusta

 

 

Per calcular els requeriments del sostre necessitem calcular el mòdul resistent del 

conjunt, per tant necessitem saber el moment i les cargues.  

Cargues (Q) 

-Pes propi: 

• Biga de fusta Tipus C-18 

o Superfície: 0,025 m2 

o Pes específic aparent: 3,8 KN/m3 

o Pes per m2: (0,025m2*1m*3,8KN/m3) / 0,55m = 0,17 KN/m2 

• Solera de maó massís 

o Superfície: 0,012 m2 

o Pes específic aparent: 18 KN/m3 

o Pes per m2: (0,012m2*1m*18KN/m3) / 0,55m = 0,39 KN/m2 

• Rajola comú 

o Superfície: 0,009 m2 

o Pes per m2: 0,5 KN/m2 

• Tela asfàltica 

o Superfície: 0,0046 m2 

o Pes específic aparent: 17 KN/m3 

o Pes per m2: (0,0046 m2*1m*17KN/m3) / 0,55m = 0,15 KN/m2 

 

P.p.total=0,17 KN/m2+0,39 KN/m2+0,5 KN/m2+0,15 KN/m2  = 1,21 KN/m2  

P.p total i majorats= 1,21 KN/m2* 1,35 = 1,63 KN/m2 

-Sobre cargues d’ús: 

• Zona coberta 

o Carga uniforme: 1KN/m2 

o Carga concentrada: 2KN 

Sobre cargues d’ús Majorades = 1KN/m2*1,5 = 1,5KN/m2 
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-Cargues totals (Q): 

Cargues totals (Q) = 1,21 KN/m2 + 1,5KN/m2 = 2,71KN /m2 

Moment (M) 

M = (2,71 KN/m2 * 4,86^2 m) / 8 = 8,0 KNm  

 

Mòdul resistent del conjunt (Wx) 

Wx = M / Fmk   ;   

Fmk = Resistència característica de la fusta(flexió) 

Fmk de C-18 = 18 N/mm2 

Wx = (8,0* 10^6 Nmm) / 18 N/mm2 = 444.444,444 mm3 

 

El requeriment del sostre  és d’un mòdul resistent de 444.444,444 mm3. 

Biga de fusta: 

-X

+Y

+X

-Y

20 cm

12,5 cm      
 

Mòdul resistent de la biga de fusta (Wx) 

Wx =83.334.912,4598 / 100,0006 = 833.344,1244 mm3  

444.444,444 mm3 < 833.344,1244 mm3     

- Conclusió: 

Els resultats que han sortit ens diu que aquest forjat compleix amb el que ens diu el 

C.T.E. 

 

Forjat amb bigues de formigó i cadellat de maó cerà mic, (mides biga 11x18 cm, 

intereix de bigues 70cm) . 

Rajola comú

Graella de rea

Lamina impermeable

Maó machambrat

Bigueta de formigó

Planxé de formigó

 

Dades preses a l'autocad  
 
Superfície:              25000,1579 mm2 
Perímetre:                 650,0025 mm 
Quadre delimitador:     X: -62,5000 mm 
                            62,5000 mm 
                        Y:-100,0006 mm 
                           100,0006 mm 
Moments d'inercia:    X: 83.334.912,4598 mm4 
                      Y: 32.552.288,9475 mm4 
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El forjat de bigues de formigó no s’ha calculat perquè ja es veu a simple vista que 

s’han de reparar les bigues. Tenen escrostonaments i marquen els armats, també s’ha 

fet la prova de la fenolftaleïna i s’ha vist que el formigó de les bigues està carbonatat, 

per tant l’armat no té protecció. 

 

• Comprovació dels murs de càrrega.  

Els edificis s’han utilitzat durant un suficient llarg període de temps sense que s’hi hagi 

produït danys o anomalies, tals com desplaçaments, deformacions, esquerdes 

importants o algun altre tipus de patologia important que afectes a aquestes parets. 

Per tant es considera que el comportament d’aquests murs són estables per al nou ús 

que se’ls vol donar. 

No obstant es poden realitzar cales i assajos  per estar més segur, i segons els 

resultats, s’hauran d’analitzar quines són les solucions més correctes pel sistema 

constructiu de l’edifici, que possiblement sigui la de fer un reforç per micropilotatge. 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.  

 

1.3.1 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ. 

L’objecte de la present memòria és la descripció de les obres que cal portar a terme 

per a la rehabilitació i canvi d’us a l’edifici situat a l’adreça esmentada, per a l’obtenció 

de la corresponent llicència d’obres i per a poder realitzar les obres pròpies. 

Aquest projecte es justifica en l’encàrrec que va fer l’empresa Sistemes de Reforç 

Actiu, S.L. que demanen fer de l’edifici situat al carrer Balmes nº8, que és de la seva 

propietat, la seva seu. S’ha demanat no tirar a terra tot l’edifici i refer-lo de nou (que 

seria el més fàcil, però no el més barat) per varies causes, una és que al tirar a terra 

l’edifici l’altura reguladora que posa en els paràmetres urbanístics de la zona on està 

situat l’edifici no es deixa construir més de dues plantes, per tant no deixarien refer 

l’altura que té ara l’edifici i perdrien un pis, amb tot el que comporta(devaluació de 

l’edifici, pèrdua de sol habitable, etc). Una altre causa important és que al voler que 

sigui la seu de l’empresa sistemes de reforç actiu, que es dediquen a reparar sostres, i 

la seva filosofia és reparar i no tirar a terra, volen que es rehabiliti amb els seus 

productes, per a poder mostrar i ensenyar als clients la utilització i la funcionalitat dels 

seus sistemes de reparació. A més d’aquest requisit indispensable han passat una 

llista per a poder portar a terme les obres i així satisfer les seves necessitats de treball.  

• Fer la rehabilitació de l’edifici, fent servir els sistemes de reparació que 

comercialitzen, per poder ensenyar a possibles clients i demostrar la seva 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 17 
 

funció. 

• 3 Sales de despatx diàfanes. Les volen diàfanes perquè la comunicació entre la 

gent que hi ha a cada sala és molt important.  

• 1 Cuina-menjador. Demanen una cuina menjador perquè hi ha varies persones 

que són de fora de Mataró, i es queden a dinar. 

• 4 Serveis. S’ha calculat que per la gent que són, els hi fan falta 4 serveis. 

• 1 Arxiu. Tenen la necessitat d’un arxiu per a poder anar guardant els expedients 

d’altres anys i tota la seva informació. 

• 1 Sala de reunions. Volen una sala per poder reunir-se tant amb la mateixa gent 

de l’oficina com amb possibles clients. 

• 2 Sales per a poder atendre clients. Necessiten unes sales per poder atendre 

varis clients a la vegada, i també als caps de colles de muntadors per 

explica’ls-hi la feina a fer a les seves obres. 

• Instal·lació d’un ascensor.  

• Dignificar l’entrada. 

 

1.3.2 ABAST DE LES OBRES. 

Les obres consistiran bàsicament en una rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici, entre 

altres coses que s’hauran de fer son: 

• Reparació i reforç de l’estructura horitzontal. 

• Reparació i reforç de l’estructura vertical. 

• Desconstrucció i redistribució dels envans dels habitatges.  

• Muntar un ascensor.  

• Reconstruir la escala. 

• Refer la instal·lació d’aigua, electricitat i desaigües. 

• Canviar fusteria de portes i finestres.  

• Impermeabilitzar la coberta. 

• Impermeabilitzar les façanes  

• Fer acabats de tot l’edifici. 

 
1.3.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE. 

Aquest projecte consistirà en fer la rehabilitació i un canvi d’ús a l’edifici situat al carrer 

Jaume Balmes nº 8 de Mataró.  

La rehabilitació constarà de fer els canvis necessaris per a que l’edifici conservi sense 

problemes tota la seva estructura i no sigui cap perill per a ningú, a part de netejar una 
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mica i refer tots els acabats que estiguin deteriorats pel pas del temps, a més a més es 

dotarà a l’edifici d’un ascensor per a facilitar l’accés i així millorar les prestacions. 

El canvi d’ús consistirà bàsicament en passar d’un edifici d’habitatges a un edifici 

d’oficines, per a tal fet es tiraran tots els envans i es farà una altre distribució per a 

poder satisfer les necessitats de les oficines. 

 
1.3.4 RELACIÓ AMB L’ENTORN. 

Per a fer aquest projecte s’ha optat per fer una configuració estètica de l’edifici molt 

semblant amb tots els edificis que hi ha al voltant, amb el fi d’obtenir una relació 

harmònica amb tot l’entorn, on destaca una gama cromàtica de tons terrossos als 

edificis contigus. 

 
1.3.5 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI D’OFICINES. 

L’edifici mantindrà gairebé tota l’estructura existent, però serà reforçada i en alguns 

llocs estintolada. 

Les obertures de la façana principal es mantindran iguales i les de la façana posterior 

canviaran a fi de que siguin més grosses i hi entri més llum. 

L’accés a l’edifici es farà per la porta de vianants, anant a parar  al vestíbul on hi haurà 

una recepcionista i on hi haurà també els armaris dels comptadors de les 

instal·lacions. Des del vestíbul es podrà accedir a les plantes superiors que s’haurà de 

fer per l’ascensor o per l’escala i al local, que es farà per la porta que delimitarà el 

vestíbul del local. 

A la primera planta hi haurà un despatx per a 9 persones, 2 locutoris per atendre 

clients i treballadors, 1 habitació per guardar material d’oficina, 1 rebedor sala d’espera 

i una terrassa. 

A la segona planta hi haurà un despatx per a 8 persones, 1 sala de reunions, 1 

distribuïdor i 2 wàters. 

A la tercera planta hi haurà un despatx per a 8 persones, 1 sala arxiu, 1 cuina, 1 

distribuïdor i 2 wàters. 
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1.3.6 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES.  

Un cop realitzades les obres, i transformat l’edifici en oficines, la distribució de 

superfícies útils quedarà de la següent forma: 

Planta Baixa: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

 Magatzem 168,13 m2 

 Rebedor         33,96 m2 

  TOTAL 202,09 m2 
 

Planta Primera: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

 Despatx 1 46,48 m2 

     Terrassa 11,16 m2 

     Rebedor-sala d’espera 14,43 m2 

     Habitació petit material 2,51 m2 

     Locutori 1 9,04 m2 

     Locutori 2         9,04 m2 

  TOTAL 92,66 m2 

Planta Segona: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

 Despatx 2 46,48 m2 

     Terrassa 11,16 m2 

     Distribuïdor 5,70 m2 

     Sala de reunions 25,83 m2 

     W.C. 1 1,75 m2 

     W.C. 2         1,75 m2 

  TOTAL 92,67 m2 

 

Planta Tercera: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

 Despatx 3 46,48 m2 

     Terrassa 11,16 m2 

     Distribuïdor 5,70 m2 

     Arxiu 10,01 m2 

 Cuina-menjador 15,63 m2 

     W.C. 3 1,75 m2 
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     W.C. 4         1,75 m2 

  TOTAL 92,48 m2 

 

Planta Coberta: 

 DEPENDÈNCIA    SUPERFÍCIE 

 Badalot 6,42 m2 

     Terrat 83,96 m2 

  TOTAL 90,38 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE  ÚTIL EDIFICI:         570,29   M2  

 

1.3.7 EDIFICABILITAT SEGONS NORMATIVA URBANÍSTICA. 

• Planta baixa + 2 

• Sup. Edificable màxima = 5,16 m x 12 m = 61,92 m2 

• Edificabilitat màxima = (Sup. Edificable) x (nº de plantes) 

 Edif. Màx. = 61,92 x 3 = 185, 76 m2 

La fondària de l’edifici existent és de 21 m i l’alçada és de 14 m, aquestes mides no 

compleixen la normativa actual. 

Però com és un edifici antic i la rehabilitació no preveu tirar a terra tota l’estructura, la 

normativa permet conservar les mides de l’edifici actual. 

 

1.4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI.  

 

1.4.1 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE LA LOE. 

Segons es redacta al capítol II, article 3, apartat 1 b) i c), i amb a fi de garantir la 
seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
els edificis hauran de projectar-se, construir-se, mantenir-se, i conservar-se de forma 
que es satisfacin els requisits bàsics següents: 
 

• Relatius a la funcionalitat. 
• Relatius a la seguretat. 
• Relatius a l’habitabilitat. 

 
Aquests punts han estat desenvolupats al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
1.4.2 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DEL CTE. 

Al capítol III es relacionen aquestes exigències bàsiques com a prestacions de 

caràcter qualitatiu que els edificis han de complir per aconseguir la qualitat que la 

societat demana. La seva especificació i, en el seu cas, quantificació establert en els 

Documents Bàsics que s’inclouen a la Part II del CTE, determinen la forma i condicions 
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en les que s’han de complir les exigències, mitjançant la fixació de nivells objectius o 

valors límit de la prestació o altres paràmetres. 

• Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE). 

Els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i mantindran de forma que es 

compleixin amb una fiabilitat adequada les exigències bàsiques que s’estableixen en 

els apartats següents, per assegurar que els edificis tinguin un comportament 

estructural adequat en front a les accions i influències previsibles als que pugui estar 

sotmès durant la seva construcció i ús previst. 

SE 1: Resistència i estabilitat: 

La resistència i la estabilitat seran les adequades per a que no es generin riscos 

indeguts, de forma que es mantingui la resistència i la estabilitat en front a les accions i 

influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i 

que un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades 

respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 

 

SE 2: Aptitud al servei: 

La aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es 

produeixin deformacions  inadmissible, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat 

d’un comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies 

inadmissibles. 

 

• Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi ( SI). 

 

Els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de forma que, en cas 

d’incendi, es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats 

següents, per a reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici 

sofreixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència de les 

característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 

 

SI 1: Propagació interior: 

Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici, tant al mateix 

edifici com a altres edificis confrontants.  

 

SI 2: Propagació exterior: 

Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat 

com en altres edificis. 
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SI 3: Evacuació d’ocupants: 

L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a facilitar que els ocupants 

puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de 

seguretat. 

 

SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis: 

L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequades per fer possible la detecció, el 

control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

 

SI 5: Intervenció de bombers: 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 

 

SI 6: Resistència estructural a l’incendi: 

La estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari per 

a que puguin complir-se les anteriors exigències bàsiques. 

 

• Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SU) . 

 

Els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de forma que es 

compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen als apartats següents, per a 

reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris sofreixin danys immediats durant 

l’ús previst dels edificis, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 

construcció, ús i manteniment. 

 

SU 1: Seguretat en front al risc de caigudes: 

Es limitarà el risc de que els usuaris sofreixin caigudes, per lo qual els terres seran 

adequats per afavorir que les persones no rellisquin, no s’entrebanquin o es dificulti la 

mobilitat. Així mateix es limitarà el risc de caigudes a forats, en canvis de nivell i a 

escales i rampes, facilitant la neteja dels envidriats exteriors en condicions de 

seguretat. 

 

SU 2: Seguretat en front al risc d’impacte o d’enganxada: 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxada amb elements 

fixes o mòbils de l’edifici. 
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SU 3: Seguretat en front al risc de quedar tancat: 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats en un 

recinte. 

 

SU 4: Seguretat en front al risc causat per una il·luminació inadequada: 

Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d’una il·luminació 

inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en 

cas d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal. 

SU 5: Seguretat en front al risc causat per situacions amb alta ocupació: 

Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les 

persones i la separació de sectors amb elements de protecció i contenció en previsió 

del risc d’aixafament.  

 

SU 6: Seguretat en front al risc d’ofegament: 

Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar a ofegaments a piscines, dipòsits, 

pous i similars, mitjançant elements que restringeixin l’accés. 

 

SU 7: Seguretat en front al risc causat per vehicles en moviment: 

Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als tipus de paviments i a la 

senyalització i protecció de les zones de circulació rodada i de les persones. 

 

SU 8: Seguretat en front al risc causat  per a l’acció dels llamps: 

Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció dels llamps, mitjançant 

instal·lacions adequades de protecció contra els llamps. 

 

• Exigències bàsiques de salubritat (HS) “Higiene, sa lut i protecció del medi 

ambient”.  

Els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de tal forma que es 

compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats següents, per a 

reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions 

normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que els edificis 

es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a 

conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
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HS 1: Protecció en front a la humitat: 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels 

edificis i als seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de 

precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de condensacions, 

disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, en el seu cas permetin la seva 

evacuació sense producció de danys. 

HS 2: Recollida i evacuació de residus: 

Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extraure els residus ordinaris generats en 

ells de forma acord amb el sistema públic de recollida de tal forma que es faciliti la 

adequada separació a origen de dits residus, la recollida selectiva dels mateixos i la 

seva posterior gestió. 

 

HS 3: Qualitat de l’aire interior: 

Els edificis disposaran de mitjans per que els seus recintes es puguin ventilar 

adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant 

l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un caudal suficient d’aire exterior i es 

garantís la extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. 

Per limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior a 

façanes i patis, la evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques 

es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del 

tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica 

sobre instal·lacions tèrmiques. 

 

HS 4: Subministra d’aigua: 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic 

previst d’aigua apta per el consum de forma sostenible, aportant caudals suficients per 

al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per el consum i 

impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que 

permetin l’estalvi i el control del caudal d’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts 

terminals d’utilització hauran de tenir unes característiques tals que evitin el 

desenvolupament de gèrmens patògens. 

 

HS 5: Evacuació d’aigües: 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per extraure les aigües residuals 

generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions 
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atmosfèriques i amb els vessaments. Els edificis disposaran de mitjans adequats per 

extraure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb 

les precipitacions atmosfèriques i amb els vessaments. 

 

• Exigències bàsiques de protecció en front al soroll  (HR). 

 

Els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i mantindran de tal forma que els 

elements constructius que conformen els seus recintes tinguin unes característiques 

acústiques adequades  per a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll d’impactes i 

del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i per a limitar el soroll 

reverberant dels recintes, per a limitar dins dels edificis, i en condicions normals 

d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir als usuaris, com 

a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i 

manteniment. 

 

• Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE).  

 

Els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i mantindran de forma que es 

compleixin les exigències bàsiques que s’estableixin als apartats següents, per 

aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, 

reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part 

d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència de les 

característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 

 

HE 1: Limitació de demanda energètica: 

Els edificis disposaran d’una envolant de característiques tals que limiti adequadament 

la demanda energètica necessària per a arribar al 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 de humitats de condensació superficials i intersticials 

que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament els ponts 

tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en 

els mateixos. 
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HE 2: Rendiments de les instal·lacions tèrmiques: 

Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar 

el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels 

seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida al 

projecte de l’edifici. 

HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: 

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 la ocupació real de la zona, així com un sistema de 

regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, a les zones que reuneixin unes 

determinades condicions. 

 

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària: 

Als edificis amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària o de climatització de 

piscina coberta, en els que així estableixi en aquest CTE, una part de les necessitats 

energètiques tèrmiques derivades d’aquesta demanda es cobrirà mitjançant la 

incorporació en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzemen i utilització 

d’energia solar de baixa temperatura adequada a la radiació solar global del seu 

emplaçament i la demanda d’aigua calenta de l’edifici. Els valors derivats d’aquesta 

exigència bàsica hauran de tenir la consideració de mínims, sense perjudici de valors 

que puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 

sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 

territorial. 

 
HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica: 

Als edificis que així s’estableixi en aquest CTE s’incorporarà sistemes de captació i 

transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a 

ús propi o subministra a la xarxa. Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica 

hauran de tenir la consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que 

puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 

sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 

territorial. 
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2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1 ENDERROC. 

Els treballs es realitzaran d’acord amb les normes i condicions específiques de 

les Lleis Oficials vigents que regulen la tècnica constructiva així com el 

Reglament de Seguretat i Higiene al treball. 

Els treballs d’enderroc a executar no afecten en cap cas, a cap dels 

subministres, per tant només es procedirà a algun tall ocasional per raons de 

seguretat. La xarxa de clavegueram tampoc quedarà afectada pels treballs dels 

enderrocs. 

 

2.2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI.  

Com que en la diagnosi no s’ha detectat cap problema que provingués dels fonaments 

no s’ha fet cap estudi n’hi s’ha plantejat cap mesura per corregir possibles problemes i 

com que l’ús serà per oficines no s’ha cregut necessari fer cap càlcul per augmentar 

les prestacions d’aquest fonaments. 

 
2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL.  

 

2.3.1 FONAMENTACIÓ: 

La fonamentació és de sabata continua feta sota els murs de contenció, realitzada 

amb fàbrica de ceràmica. 

L’edifici s’ha utilitzat durant un període de temps suficientment llarg sense que s’hagi 

produït cap dany , tals com desplaçaments, deformacions, o esquerdes, que siguin 

importants, per això es considera un comportament estable per al nou ús de l’edifici. 

2.3.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL: 

Tractament de les bigues de fusta 

L’estudi fet per a l’empresa especialitzada en tractaments de fusta, afirma que les 

bigues de fusta, a més a més de tenir humitats i fongs de podrició, les bigues també 

tenen corc comú (Anobium). Per tant es farà un tractament injectat fet per empresa 

especialitzada. 

Reparacions de sostres amb bigues NOU BAU 

El sostres estan malmesos tant per humitats que han provocat fongs de podrició com 

per corc comú(Anobium), també hi ha les bigues dels terrats que són de formigó i 

també estan en males condicions. 
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Per tant es farà la reparació de totes les bigues dels sostres de la planta primera, 

segona i tercera, la planta baixa no es repara ja que ja té un reforç fet.  

Com a mètode de reparació es projecta la substitució funcional de les biguetes 

deteriorades, aconseguint-ho amb el muntatge, sota cadascuna d’elles, d’una biga de 

reforç NOU BAU, d’acer inoxidable, encastades, realitzat d’acord amb la tecnologia i la 

metodologia pròpies del sistema. La biga de reforç NOUBAU és la única que amb el 

seu mètode de prefletxat aconsegueix descarregar el forjat existent des del moment 

del seu muntatge.  

Les bigues NOU BAU es munten directament sota cadascuna de les biguetes, es 

prefletxaran pels seus extrems (des del sòl amb puntals i gats hidràulics), i es fixen a 

les parets. 

-Treballs previs: 
 

11..  Protecció de marcs, portes, terra i tot aquell mobiliari que no pugui retirar-se de 

la zona de treball i es vulgui conservar. 

 

22..  Enderroc de l’actual cel ras si n’hi ha per tal de tenir accés a les biguetes a 

reforçar (a l’únic sostre que hi ha cel ras és el de la planta tercera): 

 

   

 

 

33..  Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació molestin pel 

muntatge de la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets 

mestres o jàsseres. 

 

 

44..  Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport pel perfil de 

reforç neta i plana. Aquesta haurà d’estar exempta de restes de pasta de guix i 

no podrà presentar cap sortint. Si fos necessari es farà un fratassat de ciment 
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pòrtland en aquesta zona (una vegada s’hagi tret el guix en cas d’existir 

aquest). Les mides aproximades són les que s’indiquen en el següent croquis: 

 

Sostre tipus 1 

 

Sostre tipus 2 

 

 

Sostre tipus 3 

 

a =+/- 15cm 

b =+/- 40cm 

 

- El muntatge de la biga NOU BAU.  

Realitzats els treballs previs, es procedirà pel personal qualificat, al muntatge dels 

suports i de les bigues, seguint els procediments, la tecnologia i amb els controls 

propis del sistema. L’esquema del procés per a cada biga NOUBAU serà el següent:  
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1. Col·locació dels perfils extrems 

(sobre puntals i amb els prismes separadors). 

 

2. Presentació del perfil central  

(suportat  amb puntals). 

 

 

 

3. Comprovació de les alineacions. 

4. Soldadura de l’element lineal. 

 

 

5. Col·locació dels gats hidràulics i retirada de puntals provisionals. 

6. Procés del pretensat NB fins aconseguir la tensió de càlcul.  



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 31 
 

7. Comprovació de la tensió. 

 

 

8. Perforació de la paret per a la col·locació dels perns de fixació i treure la pols. 

9. Col·locació de resina i fixació dels perns. 

10. Tensat controlat dels perns, una vegada produït l’enduriment de les resines.  

 

 

 

11. Retirada dels gats i puntals restants. 

 

12. Impermeabilització dels caps. 
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13. Procés de massissat parcial. 

 

14. Comprovació del nivell de massissat. 

15. Retirada de tot l’equip. 

16. Treballs posteriors.  

Una vegada muntades les bigues de reforç NOU BAU, es procedirà al rejuntat de 

morter entre la base del perfil i el sostre vell, segons s’indica a l’esquema.  

Rejuntat amb morter de ciment pòrtland de l’aleta del perfil NOU\BAU  contra el 

sostre: 

Sostre tipus 1 

 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 33 
 

Sostre tipus 2 

   

Sostre tipus 3 

 

 

Reforç amb perfils metàl·lics per aguantar el vestíbul: 

 

Per a poder treure les parets de carrega de la caixa d’escala s’han de fer uns reforços, 

amb perfils metàl·lics sota cada una d’elles. Per aquesta solució, abans de posar els 

perfils metàl·lics, s’ha d’estintolar les parets, un cop estintolades s’ha de retirar el tros 

de paret on aniran els perfils, seguidament es col·locaran els perfils i es soldaran i 

pintaran amb pintura antioxidant. Un cop col·locats els perfils es retacaran amb morter 

i maons ceràmics, quan s’hagi assecat aquest retacat, s’acabarà de picar les parets i 

es retiraran els estintolaments.  

- Treballs previs al muntatge dels perfils. 

- Apuntalar les parets. 
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- Picar les parets fins a poder posar el reforç de biga metàl·lica. 

- Pintar els perfils que es muntaran. 

 

- Muntatge dels perfils. 

- Col·locació del perfil A al seu lloc. 

- Col·locació del perfil B al seu lloc. 

- Col·locació del perfil C al seu lloc i soldar amb el perfil A i B. 

- Pintar els punts de soldadura. 

- Rejuntar les bigues amb morter i deixar assecar uns dies. 

- Treure l’apuntalament. 

Bigues de perfils metàl·lics per lligar l’estructura vertical posterior: 

 

FrontalSecció B-B'
B'

 B
Paret nova Paret antiga

0
,5

0
0,

50
0,

50
0,

50
0,

50

barra coarrugada 
per lligar la paret 
nova amb la vella 
i fer pilastra

Secció B-B'
  acabats

 

Per poder obrir la paret de les façanes posteriors s’ha decidit posar unes bigues 

perquè facin de lligat que és una de les funcions que feia la paret posterior. Per poder 

dur a terme aquesta solució es farà unes pilastres que pujaran des de la planta baixa 

fins al tercer pis. Es posarà un perfil metàl·lic per a cada costat de la paret de la façana 

i es recolzaran a les pilastres, un cop recolzades es soldaran unes platines que uniran 

els dos perfils, s’ompliran els buits que han quedat amb morter i es picarà la paret 

antiga per deixar tota la llum dels perfils oberta.  

-Treballs previs al muntatge dels perfils. 

- Fer pilastres a on es recolzaran les bigues. 

- Apuntalar les parets. 

- Picar les parets fins a poder posar el reforç de biga metàl·lica. 

- Pintar els perfils que es muntaran. 
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- Muntatge dels perfils. 

- Col·locació del perfil A al seu lloc. 

-  Col·locació del perfil B al seu lloc. 

- Soldar el perfil A amb el B. 

- Pintar punts de soldadura. 

- Treure els puntals. 

Bigues de perfils metàl·lics per refer el forjat dels antics banys:  

 

 
 

Per dur a terme aquesta solució es picarà i s’enderrocarà els antics banys i la part dels 

forjats. Seguidament es muntaran unes bigues de perfil metàl·lic i s’encastaran a les 

parets de càrrega, un cop muntades les bigues es construirà els revoltons amb maons 

ceràmics imitant els que hi ha antics.  

-Treballs previs al muntatge dels perfils. 

- Picar les parets i els revoltons de maó. 

- Picar les parets de carrega per poder encastar els perfils. 

- Pintar els perfils que es muntaran. 

- Muntatge dels perfils. 

- Col·locació del perfil A al seu lloc. 

- Col·locació del perfil B al seu lloc. 

- Soldar el perfil A amb el B. 

- Pintar punts de soldadura. 

- Construcció de revoltons. 

- Posar motllo. 

- Col·locació dels maons construint el revolto. 
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Reforç de forjats amb connectors (Tecnaria) 

 

 

 

Per a poder solucionar el possible tremolor dels terres degut a la desconstrucció dels 

envans i també per donar monolitisme a tota l’estructura horitzontal, es reforçaran els 

forjats amb la col·locació de connectors (Tecnaria). Per a la col·locació dels connectors 

es picaran tots els terres fins que es vegi la part superior de les bigues de fusta, 

seguidament es clavaran amb cargols els connectors i es posaran armats lligats als 

connectors. També es col·locaran uns armats clavats a les parets amb l’ajut de resines 

epoxi i es lligaran tots els armats a sobre si posarà planxes de polipropilè expandit i 

una graella que també anirà lligada amb el resta d’armats. Un cop s’hagi col·locat tot 

es tirarà el formigó formant la llosa on hi anirà el paviment. 

-   Treballs previs 

- Picar el paviment i treure la runa fins a veure la biga per la part superior. 

-   Muntatge dels connectors tecnaria 

- Fer el replanteig d’on aniran situats els connectors tecnaria, repartint-los a 

les distancies que ens ha donat el càlcul del programa tecnaria. 

- Col·locació dels connectors tecnaria, collant-los amb el trepant. 

- Col·locació de la graella. 

- Col·locació de barres coarrugades al voltant del forjat penetrant la paret a 

45º i  unir-les amb la graella. 

- Formació de la llosa, abocant el formigó. 
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2.3.3 ESTRUCTURA VERTICAL: 
Cosit de fissures amb grapes 

 

 

 

Per a poder solucionar el problema estètic de les fissures i perquè no tornin a sortir 

s’ha optat per fer un cosit amb grapes d’aquestes, que consisteix bàsicament en fer 

rases a varis punts de les fissures i aparedar-hi amb morter de reparació, grapes 

metàl·liques per tal de que no es tornin a obrir.  

-Treballs previs al cosit de grapes. 

- Picar les parets fent rasses perpendicular a les esquerdes. 

- Pintar les grapes amb pintura antioxidant. 

- Muntatge de les grapes. 

- Col·locació de les grapes amb morter de reparació. 
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Recreixement de les baranes de les terrasses 

 

Recrescut de la barana

Secció A-A'
A'

A

Frontal

0,
90

 m

 

 

Per a poder solucionar el problema que hi ha amb l’alçada de les baranes del terrat 

que no estan a l’altura mínima que diu la normativa, s’ha decidit fer un recrescut de la 

barana a base de formigó armat. Per a tal fet s’haurà de fer un encofrat a la barana 

existent i s’hi posarà un armat que anirà lligat amb uns connectors a la mateixa 

barana, seguidament si avocarà formigó i es deixarà assecar. Un cop hagin passat uns 

3 dies es posarà amb morter uns passamans coronant la barana. 

-Treballs per al recreixement. 

- Fer encofrat a la barana. 

- Preparar armat. 

- Formigonar. 

- Deixar assecar el formigó uns dies. 

- Posar passamà amb morter. 

 

2.4 SISTEMA ENVOLTANT.  

2.4.1 TANCAMENTS EXTERIORS: 

El sistema constructiu per al tancament exterior de l’edifici serà el tradicional per al 

tipus d’obra a realitzar i només afectarà a les pilastres que s’han de fer a la façana 

posterior. 

El tancament serà de fabrica de ceràmica foradada tipus “hero” de dimensions 

14x29x9 cm col·locats a mitja cara i rebut amb morter M-80a. 

2.4.2 COBERTA: 

Una forma correcte d’arreglar la impermeabilització de la coberta, serà arrencar la 

impermeabilització que hi ha ara, sanejar les peces de ceràmica que hi pugui haver 

fetes malbé, arreglar buneres i canviar els tubs de desaigua que són de fibrociment un 

cop tot el terra sanejat es farà una impermeabilització a base de pintures de cautxú, 
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seguidament es col·locaran planxes de poliestirè expandit i una malla de geotèxtil per 

sobre, i per fer l’acabat s’hi abocarà grava .  

-Treballs previs: 

- Avisar a una empresa especialitzada per que vingui a treure els dipòsits de 

fibrociment i els desaigües deixant uns desaigües provisionals fins la seva 

reposició. 

- Desconstruir el dipòsit que hi ha fet d’obra. 

- Sanejar tot el paviment. 

- Deixar lliure la zona on anirà la caixa de l’ascensor. 

-Realització de la impermeabilització: 

- Aplicar imprimació a tot el paviment. 

- Aplicar una capa de pintura de cautxú. 

- Posar capa de geotèxtil. 

- Aplicar tantes capes de pintura de cautxú com calgui per tapar el geotèxtil 

creant una capa gruixuda que sigui prou resistent.  

- Tenir molta cura amb les connexions amb els desaigües. 

-Realització de l’aïllament: 

- Replanteig de les planxes de poliestirè expandit. 

- Col·locació de les planxes. 

-Abocament de grava: 

- S’aniran abocant sacs de grava netejada. 

Tota la runa s’anirà recollint a un container que hi haurà al carrer a través d’un 

conducte. 

Impermeabilització de la coberta:  
La impermeabilització de la coberta és farà amb pintura de cautxú, aquesta pintura 
constarà de dues capes de resines de poliuretà impermeabilitzants IMPERTRANS, color 
vermellós una capa de fibroarmat amb material de f.v. de 200 grs/m2 i resines de poliuretà 
impermeabilitzants IMPERTRANS, color vermellós. Acabat mitjançant una capa de 
poliuretà líquid alifàltic .PAVIESPORT ACABADO, color vermellós. 
 

Aïllant a base de plaques: 
  Placa rígida ROOFMATE SL per aïllament tèrmic d’escuma de poliestirè 
extrusionat, amb estructura de cèl·lules tancades. Fabricat per un procés 
d’extrusió, desenvolupat per THE DOW CHEMICAL COMPANY. 
 
 
Propietats        
 

- Baixa conductivitat tèrmica. 
- Absorció d’aigua despreciable. 
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- Alta resistència mecànica. 
- Resistència al envelliment. 
- Resistent als cicles de congelació-descongelació. 

 
 Presentació     
 
  Es presenta en plaques rígides de color blau i forma rectangular amb tall 
perimetral escalonat d 1.250 x 600 mm. en els següents espessors: 30-40-50-60 i 80 
mm. (0.75 m2 / panel) 
  Embalatge: paquets d’aproximadament 0.3 m3, amb embolcall de plàstic de 
polietilé retractilat.  
 
 Aplicacions en els sistemes de coberta invertida: 

- coberta transitable 
- coberta no transitable 

 
 
 Posta en obra 
 
  Es col·loquen les plaques de ROOFMATE encaixades unes amb les altres 
sobre la impermeabilització, cobrint-les  amb un Geotextil.  
  Degut al poc pes de les plaques ROOFMATE SL, tenen que protegir-se 
inmediatament una vegada col·locades. La protecció podrà ser a base de grava de 
cantell rodat. L’espessor de la capa de grava a de ser entre 4 i 5 cm. 
 
 
 Normativa 
 
 Està en possessió del DIT núm. 188 
 
  

Dades tècniques  
 

Característiques Norma Valor Unitat 
Densitat mínima 
Conductivitat tèrmica (10º C) 
Valor i càlcul de conductivitat 
tèrmica 
Resistència a la compressió 
Resistència a la difusió de vapor 
d’aigua 
Absorció d’aigua 
Reacció al foc 

DIN 53420 
DIN 
522612 
NBE/CT-
79 
DIN 53421 
DIN 52615 
DIN 53428 
UNE 
23428 
DIN 4102 

32-35 
0.024 
0.028 
3.00 
100-
200 
<0.2 
M1 
B1 

kg/m3 

kcal/hmº 
C 
kcal/hmº 
C 
kg/m2 

% Vol. 

 
 
 
Geotextil, tela separadora: 
 
  Geotextil TERRAM 500S, de la casa TEXA, a base de polipropilé de fibra 
continua soldada tèrmicament, d’alta resistència al esquinçament i al punxonament, 
essent al mateix temps una membrana filtrant de gran eficàcia. 
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  Propietats 
 
 Producte vàlid per ser aplicat com filtre, separador i drenatge . 
 
 
  Presentació 
 
 

TERRAM 500 700 1000 1500 3000 

G/2 65 90 125 180 260 
Dimensions 
rollo: 
Llarg 
Ample 

 
 

200 
2.25 

 
 

200 
4.5 

 
 

150 
2.25 

 
 

150 
4.5 

 
 

100 
2.25 

 
 

100 
4.5 

 
 

100 
4.5 

 
 

100 
4.5 

 
 

100 
4.5 

M2 rollo 450 900 337.5 675 225 450 450 450 450 
Emmagatzematge: mantenir en el seu embolcall original de polietilé fins el 
moment de la seva col·locació. 

 
 
  Propietats 

- Estabilització de parament horitzontal. 
- Capa separadora en impermeabilització. 
- Drenatges. 
- Treballs de protecció de canals, rius, presses. 
- Carreteres, autovies i autopistes. 
- Estabilització de terrenys guanyats al mar, llacs, etc. 

 
 
   

Posta en obra  
 
 Estendre el producte, encobrint entre les peces. En cas de necessitar una major 
resistència, aquestes podran unir-se per mitjà de cosit, manual o industrial.   

 
 
  Dades tècniques 
 

 
TERRAM 500S 700S/UV 1000S/UV 1500S/UV 3000S/UV 

Resistència a 
tracció kn/m 

300 
 

550 
 

800 
 

1250 
 

1800 
 

Elongació 35 45 45 50 50 

Resistència a 
punxonament N 

500 
 

850 
 

1200 
 

1900 2900 
 

Permaebilitat 2500 100 60 40 20 

 
 
Acabat final de coberta amb grava: 
 

Les cobertes acabades amb protecció pesada utilitzant grava solta com a 
protecció les pendents han de ser inferiors al 5%. 
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Tipus de grava 

 
 Grava de pedra granítica de 50 a 70 mm  de diàmetre de cantell rodat . 

 
Posta en obra 

 
- Rentar la superfície on es col·loca la grava. 
-     Neteja de la pròpia grava abans de la seva col·locació. 
-     Col·locar la grava amb una alçada mínima de 4 cm. 

 
Avantatges del sistema de coberta invertida. 
 
 - La impermeabilització queda completament protegida, tant tèrmica com 
mecànicament, prolongant la durabilitat de la mateixa manera. 
 - S’elimina la barrera de vapor, ja que la impermeabilització té aquesta doble 
funció per estar col·locada sota l’aïllament. 
 - Rapidesa d’execució per la seva facilitat de col·locació. 
 - En cas de reparació, fàcil accessibilitat a la  impermeabilització.      
 

2.4.3 FUSTERIA EXTERIOR: 

Tota la fusteria exterior que hi ha a l’edifici és obsoleta i té problemes de filtracions per 

tant es retirarà. 

- Treballs previs. 

- Desmuntatge de tota la fusteria per una empresa especialitzada. 

- Muntatge dels premarcs de la nova fusteria. 

- Muntatge de la nova fusteria. 

- Muntatge de portes i finestres que donen a l’exterior, que seran d’alumini, 

menys les de l’entrada que seran de ferro amb vidre glaçat, les balconeres de 

la façana posterior aniran amb persianes i totes les finestres i portes de la 

façana principal aniran sense persiana. 

 

2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ.  

2.5.1 PARAMENTS INTERIORS: 

Els paraments interiors existents s’enderrocaran i un cop s’hagi fet la llosa del 

paviment es construiran els envans. 

Hi haurà dos tipus d’envà, els fets de fàbrica de ceràmica que seran els dels wàters i 

els fets de fusta que seran els dels locutoris i el de separació de l’arxiu amb la cuina. 

Els de fàbrica de ceràmica seran fets amb supermaó de 50x100 cm. 

Els de fusta es faran amb planxes d’aglomerat combinat amb vidre glaçat. 
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2.5.2 FUSTERIA INTERIOR: 

Com no es conserva cap envà la fusteria interior es retirarà i es refarà perquè és 

antiga i al retirar-la es possible que es faci malbé. 

- Treballs previs. 

- Desmuntatge de tota la fusteria per una empresa especialitzada. 

- Muntatge dels premarcs de la nova fusteria. 

- Muntatge de la nova fusteria. 

- Muntatge de portes interiors de fusta, que n’hi haurà que seran de fulla batent i 

de correderes aquestes ultimes es combinarà la fusta amb el vidre..  

- Muntatge de portes de vidre, que seran correderes i estaran automatitzades 

amb sensors.   

 

2.6 SISTEMES D’ACABATS.  

2.6.1 PAVIMENTS: 

Hi haurà varis tipus de paviment, el que hi haurà als pisos, el que hi haurà a la planta 

baixa, el dels banys i el de la coberta i terrasses. 

El paviment dels pisos es realitzarà amb parquet flotant amb posts multicapa sintètics, 

de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb 

base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre una làmina 

de polietilè expandit de 3 mm. 

El paviment de la planta baixa es realitzarà amb peces de pedra natural granitica 

nacional amb una cara flamejada. 

El paviment dels banys es realitzarà amb rajola de gres extruït esmaltat de forma 

rectangular. 

El paviment de la coberta i terrasses es realitzarà amb rajola comú. 

2.6.2 REVESTIMENTS: 

Façana principal 

L’arrebossat de les façanes esta una mica deteriorat, per tant es picarà i s’en farà un 

de nou, que serà fet amb monocapa. 

- Treballs previs. 

- Muntatge de bastida. 

- Arrencar tot l’arrebossat. 

- Aplicació del nou morter. 

- Aplicar morter monocapa amb un color terròs semblant als edificis del costat. 
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Paraments interiors 

Els paraments interiors estan amb el morter de calç una mica deteriorat, es picaran els 

trossos més afectats i es refarà amb guix.  

- Treballs previs. 

- Muntatge de bastida d’un sol cos. 

- Arrencar tot l’arrebossat deteriorat. 

- Aplicació del guix. 

- Aplicar guix a tot el parament. 

 

Paraments interiors de zones humides 

Els paraments de les zones humides s’arrebossaran i es deixaran preparats per al 

posterior enrajolat amb peces de rajola de gres extruït esmaltat i muntat amb ciment 

cola. 

- Treballs previs. 

- Muntatge de bastida d’un sol cos. 

- Netejar bé la paret. 

- Enrajolat. 

- Aplicació morter. 

- Deixar assecar. 

- Aplicació ciment cola amb llana dentada. 

- Col·locació de les rajoles. 

 

Falç sostres 

Només es posarà falç sostre a la planta baixa (vestíbul) i als banys, en el primer cas 

serà un falç sostre registrable de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, de 60X60 

cm i 25 mm de gruix i en els banys també serà registrable de plaques de cartró guix, 

de 30x30 cm i  15 mm de gruix. 

- Treballs previs. 

- Muntatge de bastida d’un sol cos. 

- Falç sostre. 

- Col·locació d’elements de subjecció. 

- Col·locació de plaques. 

Pintura 

Pintat de la façana posterior i elements exteriors, amb pintura plàstica resistent a la 

intempèrie, aplicat sobre paraments verticals, previ lliscat de petites adherències i 
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imperfeccions, amb dues mans d’aplicació. 

Pintat de les parets interiors i entrebigat de sostres aplicat sobre paraments de guix, 

amb pintura plàstica d’acabat llis, previ lliscat de petites adherències i imperfeccions, 

amb dues mans d’aplicació, una amb pintura diluïda molt fina, massillat de foradets i 

segona capa d’acabat. 

2.6.3 ESCALA: 

La forma més correcte d’arreglar l’escala és arrencant la que hi ha actualment i refent 

tots els esglaons de nou, per a reconstruir els esglaons primer s’hauran de refer amb 

toxanes i després es revestiran amb peces de pedra de Sant Vicenç. 

- Treballs previs. 

- Arrencat de l’escala existent. 

- Replanteig i fer la demanda de les escales noves. 

- Muntatge de l’escala. 

- Fer els graons amb morter. 

- Col·locació de les escales. 

 

2.7 SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS.  

2.7.1 VENTILACIÓ DE BANYS: 

Els banys, disposaran de ventilació forçada mitjançant extractor mecànic que 

s’activarà amb l’encesa de la llum, amb conductes que aniran fins a la coberta. 

2.7.2 INSTAL·LACIÓ AIGUA: 

- Treballs previs. 

 - S’haurà d’arrencar totes les canonades existents. 

- S’haurà de portar les restes de les canonades al container. 

El muntatge de la instal·lació d’aigua .  

Es procedirà pel personal qualificat, a el muntatge de la nova instal·lació 

d’aigua. L’esquema del procés per al muntatge, serà el següent:  

1.- Fer replanteig de la instal·lació.  

2.- Instal·lar les canonades de coure. 

3.- Fer connexions dels aparells. 

4.- Fer comprovació de la instal·lació. 

Característiques del subministrament d’aigua.  

El subministrament d’aigua, es realitzarà mitjançant la companyia subministradora del 

municipi, en aquest cas Aigües de Mataró, que subministra el servei amb continuïtat, 

una velocitat màxima de l’aigua en la instal·lació de 1,45m/seg. i a una pressió de 25 
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m.c.a., pel que no es necessita d’un grup de pressió. 

Descripció.  

La instal·lació de fontaneria es projectarà a fi de cobrir la totalitat de les necessitats de 

proveïment d’aigua per a tots els aparells. Comprèn tota la xarxa de distribució, des del 

comptador, a través de l’escomesa a cada planta, fins a la connexió dels aparells.  

S’ajustarà a les normes tècniques vigents, seguint els criteris que sobre el tema fixa 

les Normes Tecnològiques NTE-IFF i NTE-IFC.  

La connexió de la xarxa de cada planta es realitzarà des del comptador de la pròpia 

finca, amb canonada de coure, instal·lant clau de pas a cada sala humida, de manera 

que al tancar-la no s’impedirà el consum en altres sales.  

Es col·locarà una clau de pas general en el local de manera que tanqui tota la 

instal·lació del local.  

El traçat de les conduccions d’aigua freda es farà de manera que no quedin afectades 

per l’àrea d’influència dels focus de calor i que en els paràmetres verticals discorri per 

sota de les canalitzacions paral·leles d’aigua calenta amb una separació de > 4 cm. 

La separació de protecció entre les canalitzacions paral·leles de fontaneria i qualsevol 

conducció o quadre elèctric serà > 30 cm.  

Es permetrà la lliure dilatació de les canalitzacions respecte a si mateixes i en les 

trobades amb els elements constructius mitjançant “manguitos” i fundes de plàstic 

flexible i amb folgança de 3 mm, com a mínim.  

La xarxa interior, tant d’aigua freda com calenta, serà de coure. Per a les unions 

s’utilitzaran “manguitos”, colzes, tes, etc. del mateix material i estaran soldades les 

unions amb estany de 3,5 %. 

Tots els punts d’alimentació per aigua tenen possibilitat de desguàs o buidatge de la 

xarxa i els materials de la instal·lació estaran protegits de l’agressió ambiental i d’altres 

materials no compatibles.  

La xarxa interior, d’aigua, serà de coure. Per a les unions s’utilitzaran “manguitos”, 

colzes, tes, etc. del mateix material i estaran soldades les unions amb estany de  

3,5 %.  

 

Les claus de pas, griferia, etc. utilitzades seran de metall cromat resistent a la corrosió. 

Les connexions de les canonades als aparells es realitzen mitjançant “latiguillos” 

flexibles. Els aparells sanitaris són de porcellana blanca i aniran subjectes als 

paraments verticals o al paviment mitjançant cargols i accessoris de subjecció d’acer 

inoxidable, per a evitar la corrosió. 
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 Aparells instal·lats: 

Local: 

� 2 W.C. 

� 1 Aigüeres. 

� 1 Dutxa. 

� 1 Aixeta 

Planta segona: 

� 2 W.C. 

� 2 piques lavabo 

Planta tercera: 

� 2 W.C. 

� 2 Piques lavabo 

� 1 Aigüera doble 

Planta coberta: 

� 1 Aixeta 

Es disposarà d’aigua calenta que proporcionarà un escalfadors d’aigua calenta 

instantània, que s’instal·laran en el lloc que s’indica en plànol.  

La clau del comptador contarà amb dispositiu antiretorn.  
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Esquema de la instal·lació d’aigua. 
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Càlculs de la instal·lació d’aigua.  

Ens limitarem aquí a calcular i justificar la instal·lació interior, a partir del comptador de 

l’edifici, ja que s’entén que la instal·lació general (escomesa i canonada d’alimentació) 

s’ha calculat, dimensionat, executat i legalitzat en el seu moment ajustant-se a la 

normativa vigent.  

Per al càlcul dels diàmetres de les canonades d’aigua calenta s’utilitzarà el mateix 
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mètode que per a l’aigua freda. Obtenint diàmetres similars als d’aigua freda. 

Cabal instal·lat i de càlcul: 

� 4 W.C.                      (0,10 l/s) 0,40 l/s 

� 5 Aigüeres                 (0,10 l/s) 0,50 l/s 

� 3 Aixeta                    (0,15 l/s) 0,45 l/s 

 

Cabal instal·lat                                    1,35 l/s 

 

Tenim un subministrament del tipus C, pel que aplicant el corresponent coeficient 

de simultaneïtat tenim un cabal de càlcul: 

 

� Nombre d’aparells    12 

� Coeficient simultaneïtat 0,70  

� Cabal instal·lat 1,35 l/s  

 

Qv = 0,70 x 1,35 = 0,95 l/s + 0,25 l/s (A.C.S.) =  1,20 l/s 

 

Cabal de càlcul                                 1,2 0 l/s 

 

Comptador.   

Segons les Normes Bàsiques NIA 1.5.4, el comptador a instal·lar serà de 13 mm. 

de diàmetre, amb una clau inclinada de 15 mm.  

Muntant.   

Segons les Normes Bàsiques NIA 1.5.5, la canonada d’alimentació que surt del 

comptador fins que es ramifica a l'interior del local serà de 20/22 mm. de 

diàmetre.  

Instal·lació general.   

Segons les Normes Bàsiques NIA 1.5.7, les ramificacions interiors a cada 

entrada seran de 20/22 mm. de diàmetre.  

Ramificacions a aparells.   

Segons les Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de 

Subministrament d’aigua, es muntaran els següents diàmetres: 

         Segons N.I.A. Instal·lat  :          

  

           Distribució:      20/22 mm. 20/22 mm. 

           W.C.               12/14 mm. 13/15 mm. 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 50 
 

           Aigüeres:         12/14 mm. 13/15 mm. 

Aixeta:            12/14 mm.  18/20 mm. 

 

2.7.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

Abans de començar les noves instal·lacions, hi ha una sèrie de treballs a realitzar que 

són imprescindibles, dels quals a continuació es fa una descripció 

- S’haurà de retirar tot el cablejat existent. 

- S’haurà de portar les restes del cablejat al container. 

El muntatge de la instal·lació elèctrica .  

Es procedirà pel personal qualificat, a el muntatge de la nova instal·lació elèctrica. 

L’esquema del procés per al muntatge, serà el següent:  

 

1.- Fer replanteig de la instal·lació i estudi.  

2.- Instal·lar els tubs anellats. 

3.- Passar cablejat. 

4.- Fer connexions aparells. 

5.- Fer comprovacions de la instal·lació. 

Característiques del subministrament de la xarxa elèctrica.  

L’energia elèctrica es prendrà de la xarxa de baixa Tensió, que l’empresa 

subministradora Fecsa Endesa S.A. posseeix en la zona, sent d’existent de 400/230 V, 

entre fases i fase - neutre respectivament.  

Descripció de la instal·lació.  

La instal·lació elèctrica està  prevista i projectada d’acord amb les necessitats de 

l’edifici, i segons l’establer en el R.E.B.T. (RD 842/2002), i les Instruccions 

Complementàries de particular aplicació en aquest cas. 

Previsió de carregues.  

Per a establir les necessitats de l’edifici s’ha considerat una grau d’electrificació bàsica 

per a cada planta, amb una potència a contractar de 5750 W. 

Aquesta electrificació compleix l’establer en la MI BT 010, donat que cada planta té 

una superfície aproximada d’uns 100 m2. 

Característiques generals de la instal·lació d’enllaç.   

-Escomesa .  

És la part de la instal·lació que  va des de la xarxa de distribució pública i la caixa 

general de protecció i mesura. 
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L’escomesa serà soterrada sota tub sempre que la xarxa de distribució pública ho 

permeti. En cas contrari la Direcció Facultativa decidirà els canvis que cal fer al 

sistema d’escomesa previst. 

Els conductors seran unipolars amb protecció de PVC del tipus R 06/1kV 

La línia d’escomesa s’ha calculat per a una caiguda de tensió inferior al 0,5%. 

-Caixa General de Protecció i mesura.  

Els equips de protecció i mesura s’instal·laran abans del quadre de protecció i seran 

de doble aïllament. 

Es disposaran tres elements fusibles tipus ganivets seccionadors, normalitzats per la 

companyia subministradora, d’acord amb la normativa vigent. La caixa disposarà d’una 

borna  per al conductor neutre i una altra per a la connexió de presa de terra en cas de 

ser metàl·lica. Es preveu la instal·lació d’una caixa tipus CGP-9-160 i un equip de 

mesura tipus M1.La caixa de protecció i mesura s’instal·larà en un armari destinat 

únicament a aquest ús, situat a la façana de la finca. 

-Equip de mesura. 

L’equip de mesura es muntarà en una caixa de doble aïllament normalitzada i 

precintable per la companyia subministradora. 

El comptador s’instal·larà de manera que estigui a una alçada mínima de 0,50 m i a 

una màxima de 1,80 m. 

S’instal·larà 1 equip de mesura tipus M-1 amb tots portaran tots els accessoris 

necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament, com són: embarrat, fusibles 

de seguretat, equip de mesura pròpiament dit, embarrat de protecció i bornes de 

sortida. 

En tot moment es seguirà les normes d’instal·lació establertes per la companyia 

subministradora. 

-Derivació individual.  

Estarà constituïda per conductors de coure de TN 1000 V, segons norma UNE 21.123 

o 201.002. En tot moment s’ajustarà a l’establer en la MI-BT ITC 015.La secció mínima 

serà de 6 mm2. 

La màxima caiguda de tensió admissible serà de 1,5 per 100 . Aquesta caiguda de 

tensió s’entén des del punt de sortida de la caixa de protecció i mesura, fins al punt de 

connexió del dispositiu privat de comandament i protecció. 
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Els conductors s’utilitzaran a l’interior de tubs soterrats, atenent en tot moment a 

l’establer a la ITC-BT-021 . 

-Connexió a terra .  

La posta a terra es farà per tal de limitar la tensió que respecte a terra pugui presentar-

se en un moment donat en les masses metàl·liques i així assegurar el funcionament de 

les proteccions i de la instal·lació en general. 

La connexió a terra estarà formada per la línia principal de terra, on es connectaran 

totes les preses de terra de l’edifici, la caixa de comprovació, situada a l’armari de 

comptadors, la línia d’enllaç, i una sèrie de piques de diàmetre exterior 25 mm, d’acer 

galvanitzat o de coure. 

El nombre de piques serà el necessari per a obtenir una resistència inferior a 37 ohms. 

La línia d’enllaç a terra que uneix els elèctrodes amb la línia principal de terra serà de 

coure amb una secció mínima de 35 mm2. 

Els conductors d’enllaç seran de coure de 35 mm2 de secció mínima, i les derivacions 

als receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran d’igual o menor secció que el 

conductor que alimenti cada receptor. 

Característiques generals de la instal·lació.  

-Quadre general de distribució i protecció.  

Estarà format per un armari de doble aïllament estanc on hi haurà els elements de 

protecció, com són els magnetotèrmics i els diferencials. Aquests dispositius de 

protecció seran independents dels que la companyia subministradora decideixi 

instal·lar per al control de potència (ICPM).Estaran ubicats al costat mateix de la porta 

d’accés a l’habitatge. 

-Protecció a sobreintensitat i a sobrecàrregues 

Tots els conductors que formin part d’un circuit, inclòs el conductor neutre i exceptuant 

els conductors de protecció, estaran protegits contra els efectes de les 

sobreintensitats. Per a la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curt-

circuits s’usaran interruptors amb corba tèrmica de tall i sistema electromagnètic. Els 

dispositius de protecció s’instal·laran a l’origen dels circuits.  

-Protecció contra contactes directes . 

La instal·lació s’executarà procurant allunyar les parts actives d’aquesta de les zones 

accessibles a les persones, evitant tot tipus de contacte accidental. Si no fos així, es 
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recobriran aquestes parts actives mitjançant un aïllament apropiat que limiti el corrent 

de contacte a un valor màxim de 1 mA, o bé s’interposaran obstacles que no permetin 

cap contacte accidental amb aquestes parts actives. En tot moment es tindrà en 

compte l’establer a la I. Complementària corresponent. 

-Protecció contra contactes indirectes . 

S’usarà la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. 

Com a dispositiu de tall automàtic sensible al corrent de defecte s’usaran els 

interruptors associats a la posta a terra de les masses. Aquests interruptors hauran de 

provocar l’obertura automàtica de la instal·lació quant la suma vectorial de les 

intensitats que travessin els pols de l’aparell arribi a un valor determinat (sensibilitat). 

Per a una sensibilitat de 0,03 A la resistència màxima serà de: 

R = 50 / Is = 50 / 0,03 = 1.666,3   Ohms 

Per a una sensibilitat de 0,3 A la resistència màxima serà de: 

R = 50 / Is = 50 / 0,3 = 166,6   Ohms 

Exigint que la resistència a terra no sigui superior a 37 Ohms. Aquests diferencials 

garanteixen una protecció superior a la que s’exigeix a la normativa. 

Is  = Sensibilitat de l'interruptor, A. 

R  = Resistència a terra, S. 

50 = Tensió màxima de defecte en locals no humits. 

24 = Tensió màxima de defecte en locals humits. 

-Nombre de circuits.  

S’ha previst una distribució en set línies, una per l’ascensor, una per l’enllumenat, dues 

per endolls generals, dues per endolls dels ordinadors i una per a l’aire condicionat.  

-Sistema d’instal·lació.  

El sistema d’instal·lació es farà amb canal de P.V.C o situats per sobre de cels rasos, o 

tubs rígids (corbables en calent o metàl·lics, segons convingui) muntats en superfície, 

segons sigui necessari en cada cas. El diàmetre dels tubs o la mida de les canals serà 

el necessari segons el nombre de conductors que hi passin d’acord amb l’establer en 

el REBT i les seves instruccions complementàries. 

Els conductors seran unipolars o multipolars amb tensió nominal (450/750v) segons 

l’establer en la norma UNE 21.117. En el cas de línies que alimentin receptors ubicats 

a l’exterior, els conductors seran de tensió nominal (06/1kv) i aniran sota tubs. 
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Esquema de la instal·lació elèctrica 

C5 Endolls Ordinadors
3680w, 25m, 2.48%

C4-3 Endolls Ordinadors
3680w, 25m, 2.48%

C4-2 Endolls generals
3450w, 25m, 2.48%

C4-1 Endolls generals
3450w, 25m, 2.48%

C3 Ascensor
4050w, 25m 1.62%

C2 Aire condicionat
3450w, 25m, 1.62%

C1 Enllumenat
2250w, 25m,2.59%

Unip.tubs sup.E.O D=20 mm
450/750  v,PVC

Unip.tubs sup.E.O D=20 mm
450/750  v,PVC

Unip.tubs sup.E.O D=20 mm
450/750  v,PVC

Unip.tubs sup.E.O D=20 mm
450/750  v,PVC

Unip.tubs sup.E.O D=25 mm
450/750  v,PVC

Unip.tubs sup.E.O D=20 mm
450/750  v,PVC

Unip.tubs sup.E.O D=16 mm
450/750  v,PVC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

3x6+TTx6mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

IMAG II
25 A
P de T:3 kA
Curves B,C
2/25

IMAG II
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Curves B,C
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IMAG II
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Per a una derivació individual de 15 m de longitud màxima:
DERIVACIÖ INDIVIDUAL:2x6+TT+6mm2Cu
Per a una derivació individual de 30 m de longitud màxima:
DERIVACIÓ INDIVIDUAL:2x16+TTx16mm2Cu

QUADRE DE MESURA I PROTECCIÓ
Instal·lació basica de 7 circuits
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2.7.4 INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D’EVACUACIÓ: 

- Treballs previs. 

Abans de començar les noves instal·lacions, hi ha una sèrie de treballs a realitzar que 

són imprescindibles, dels quals a continuació es fa una descripció.  

Evacuació d’aigües:  

- S’haurà d’arrencar tots els desaigües existents.  

- S’haurà de portar les restes dels desaigües al container, en el cas de ser desaigües 

d’uralita s’avisarà quadrilla especialitzada (dit ja al capítol de coberta). 

 

El muntatge de la nova evacuació d’aigües .  

Es procedirà pel personal qualificat, a el muntatge de la nova evacuació d’aigües. 

L’esquema del procés per al muntatge, serà el següent:  

1.- Fer replanteig dels desaigües nous.  

2.- Instal·lar les canonades de P.V.C. 

3.- Fer comprovació de la instal·lació. 

Descripció.  

La xarxa d’evacuació es projectarà amb la finalitat d’evacuar les aigües residuals des 

dels aparells fins als baixants existents en l’edifici, realitzant-se per la planta baixa.  

Les canalitzacions seran de P.V.C. i els empelts o connexions en els baixants 

existents seran del mateix material i aniran encolats entre ells.  

Per al càlcul i el traçat d’aquesta canalització es compliran les indicacions 

assenyalades en les Normes Tecnològiques NTE-ISS i la NTE-ISA, atenent-se a les 

Ordenances i Reglaments de l’ajuntament.  

El desguàs de les aigüeres, rentamans serà a través de sifons individuals registrables, 

abans de l’escomesa als baixants.  

El desguàs dels wàters als baixants es farà directament i de forma vertical i col·locant 

un sifó en cada wàter.  

Els albellons aniran proveïts de reixeta desmuntable.  

Les unions en les conduccions i les trobades amb altres elements, tindran possibilitat 

de lliure dilatació.  

Tots els materials emprats en la canalització es protegiran amb els mitjans adequats 

de l’agressió ambiental i de tots els materials no compatibles. 
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Esquema instal·lació d’evacuació  

       direcció
claveguera carrer

arqueta
de pas

arqueta
 pericó

Ø300 mm

Ø200 mm

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Aigüera

W.C
Planta tercera

Planta coberta

W.C

Aigüera

Aigüera

W.CW.C

Aigüera

arqueta
de pas

Bunera Bunera

Bunera

Bunera

Bunera

Ø200 mm

Ø75 mm

Ø110 mm Ø110 mm

Ø75 mm

Ø75 mm Ø75 mm Ø75 mm

Ø75 mm Ø75 mm

Aigüera

 

2.7.5 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIÓNS: 

Instal·lació de telefonia fixa.  

L’edifici ja disposa d’una instal·lació de telefonia per a la comunicació. Les línies 

telefòniques estan situades a l’entrada de l’edifici, on puja la connexió cap la planta 

segona on es concentren totes les línies a la centraleta que és dominada des de la 

planta baixa on hi ha la secretaria i d’aquí es ramifiquen cap a cada planta.  

Instal·lació de xarxa informàtica. 

La instal·lació de la xarxa informàtica surt del RAC que s’instal·larà a la planta segona 

juntament amb la centraleta de telèfons. A partir d’aquí es ramifica cap a cada planta i 

cap a cada punt de servei  que hi haurà al costat de cada taula. 

A cada taula hi haurà un quadre de connexions on hi haurà un punt de xarxa, un punt 

de telèfon i quatre punts d’endolls, dos de normals i dos per ordinadors. 
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Criteris per a les instal·lacions de telecomunicacions.  

Aquestes instal·lacions es reflectiran gràficament amb la instal·lació elèctrica per a 

saber els seus punts de presa.  

Les canalitzacions de les línies tindran el mateix tractament que les elèctriques, 

descrites en la memòria de la mateixa.  

2.7.6 INSTAL·LACIÓ DE L’AIRE CONDICIONAT: 

Muntatge de la Instal·lació d’aire condicionat 

Es procedirà pel personal qualificat, a el muntatge de la nova instal·lació d’aire 

condicionat. 

L’esquema del procés per al muntatge, serà el següent: 

1.- Fer replanteig de la instal·lació i estudi.  

2.- Instal·lar els tubs anellats o les canals. 

3.-Muntatge de les màquines, tant les condensadores com les d’evaporació. 

4.-Passar cablejat. 

5.-Passar tubs de líquid refrigerant. 

6.-Passar desaigües i fer connexions als desaigües generals. 

7.- Fer connexions aparells. 

8.- Fer comprovacions de la instal·lació. 

Canonades 

Normes d’aplicació: 

La instal·lació de canonades complirà, a més a més del que es diu a 

continuació, amb el que s’assenyala a la Instrucció Tècnica ITE 05.2. 

Les canonades s’instal·laran de forma que presentin un aspecte ordenat i siguin 

paral·leles, o perpendiculars si es dona el cas, als elements estructurals de 

l’edifici. 

A tot el recorregut seran totalment accessibles a afectes de manteniment i 

reparació. 

No es realitzaran unions als creuaments amb murs, envans, o forjats. A fi 

d’evitar ocultar les unions mecàniques. 

En el cas d’entravessar murs, envans o forjats, es preveurà la col·locació d’una 

funda o baina de ferro o PVC de diàmetre interior superior a 1cm al diàmetre 

exterior de la canonada que protegeix, inclús al seu aïllament. 

Característiques constructives: 

Els materials a utilitzar seran admesos a l’ITE 04.2, i en particular, s’utilitzaran 
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canonades de coure.  

El suport de la canonada complirà amb allò recollit a la norma UNE 100-152-88  

Aïllant 

Per aïllar les canonades s’utilitzaran espumes elasticomètriques del tipus, 

marca  i model següents: 

Marca : Armaflex o similar. 

Model: AF de 20 mm. 

Conductivitat tèrmica: 0,0035w/mºC en 0ºC. 

Resistència al vapor: >3000 

Resistència al foc: M1 (segons UNE 23.727). 

Per a les unions de l’aïllament s’utilitzarà l’adhesiu Armaflex 520, normalitzat. 

S’aïllaran totes les canonades que passin per zones no climatitzades, falç 

sostre, l’exterior, etc. 

Canonades d’evacuació 

A cada màquina hi haurà canonades de PVC per evacuar les condensacions 

provocades per l’hivern, que podran ser amb bomba d’aigua. 

a) normes d’instal·lació 

Presentaran interiorment i exteriorment una superfície regular i llisa, sent els 

extrems i accessoris perfectament nets abans de realitzar les unions. 

A totes les unions, canvis de direcció i ingèrts s’utilitzaran accessoris 

normalitzats.  

Al creuar elements estructurals de l’edifici s’utilitzaran passatubs d’acer o PVC 

que reservin un espai al voltant del tub de PVC d’entre 3 i 5 cm. 

Els suports es col·locaran a distancies no superiors a 1,5 mm. 

Aparells de bombes de calor 

La instal·lació de climatització amb bomba de calor, està constituïda per 7 

aparells d’unitat exterior de condensació i 7 aparells d’unitat interior splits, amb 

comandament a distància i termòstat, de diferents potencies frigorífiques i de 

potencies de calefacció, segons la sala a refrigerar o a escalfar.  
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2.7.7 ASCENSOR: 

-Treballs previs. 

Abans del muntatge de l’ascensor el paleta ha de fer les obres de la caixa, que 

consisteix en: 

-Replantejar on es situarà l’ascensor. 

-Picar el fosso a planta baixa. 

-Fer forat a tots els forjats, tallant les bigues i retirant la runa a container. 

-Construcció de paret de tancament de l’ascensor, deixant previst dentells on hi 

haurà les portes, les parets hauran de quedar sense cap forat i no s’hi podrà 

passar cap instal·lació, que no sigui les del mateix ascensor. 

-Fer paret i sostre de tancament a la coberta, on es posarà una biga de ferro a 

30 cm del forjat per a poder penjar la cabina quan s’estigui muntant o s’hagi de 

reparar. 

 

- Muntatge de l’ascensor. 

El muntatge de l’ascensor el farà personal qualificat i a continuació es posen les 

principals dades tècniques que es necessiten per a la instal·lació: 

 

capacitat 630 Kg.  
Parades / Accessos en pisos 4 /  4 
Recorregut 9 m 
Velocitat  0,6/0,15 m/s 
Tracció Variador de freqüència  - ACVF Bucle obert  
Mides de Cabina 1200 x 1200 mm.  
Embarcaments a Cabina 1 
Paracaigudes Contrapès No 
Tipus de Maniobra Universal amb microprocessador  
Tipus de Botoneres Cabina / Pisos Polsadors mecànics amb lluminós de registre  
Opcions de Botonera Indicador pos. en planta pral. /Codi d’accés en 

botonera /KIT per polsadors mecànics 
Portes en Pisos Portes automàtiques de 800mm de llum 

acabades amb pintura d’imprimació 
antioxidant PF-30 

Portes en Cabina Portes automàtiques de 800mm de llum 
acabades am b pintura d’imprimació 
antioxidant PF-30 

Pas lliure de Puertas 800 x 2000 mm.  
Acabat de Portes de pis Imprimació  
Instal·lació de Portes de Pis Volades (120 mm.)  
Localització de recinte de Màquines  Sense recinte de màquines, amb armari de 

xapa que cont é quadre de maniobres, central i 
rescat manual d’emergencia. 

Tipus de Decoració Cabina Protecció del foc M2/M3  
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Acabat de Decoració Gris  
Opcions de Cabina Fronts i portes acer inox /Mirall  
Opcions Varies Escala de fosso  
Ample de forat 1.550 mm - Lliure  i aplomat  
Fondo de forat 1.600 mm - Lliure i aplomat  
Distància de Seguretat Superior Lliure 3.550 mm 
Distància de Fosso 1.150 mm 
 

-Les principals dades tècniques de l’ascensor són: 
 
Capacitat: 630 Kg.   8 persones 
 
Velocitat: 0,6/0,15 m/s   Arrancades / hora: 90 
 
Recorregut:      9 m              Parades: 4 
    
Tensió de força: 220 /380 V - 50 Hz  
 
Tensió de enllumenat: 220 V - 50 Hz. 
 
Portes: 
 
Tipus: Automàtiques telescòpiques de dos fulles.  
 
Dimensions: 800 x 2000 mm. 
  
Acabat: Imprimació  
 
Cabina: 
 
Tipus: Fabricada per panells d’aglomerat tractat contra foc i humitat, emmarcats en 
dos elements resistents d’acer i recobriment decoratiu en color Gris  
 
Mides de cabina: 1200 x 1200 mm.. Alçada: 2.200mm 
 
Il·luminació amb llum difusa en  la botonera de cabina 
 
Paviment de goma gris antilliscant i resistent. 
 
Passamans, rodapeu i portes cabina en color gris. 
 
Accessos en cabina: 1 
 
Cèl·lula fotoelèctrica en porta de cabina. 
 
Paracaigudes de doble efecte.(Exigit per EC/95/16) 
 
Mesurador de carrega i bloqueig.(Exigit por EC/95/16) 
 
Mirall cobrint la meitat superior de la paret entrant a l’esquerra. 
  
Frontal de cabina i portes en acer inoxidable. 
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Comunicació bidireccional amb el centre de control. (Exigit por EC/95/16) 

Per complir amb el Real Decret 1314/1997 que aplica en Espanya la Directiva del 

Parlament Europeu 95/16/CE sobre ascensors, és imprescindible el disposar d’una 

línia telefònica per cada ascensor,  per intercomunicació amb el centre de control i 

manteniment 24 hores en cas d’atrapament de persones a l’ascensor. 

 

Forat: 
 
Tipus:  acabat en formigó / maó. 
 
Dimensions: Ample:1.550 mm - Profunditat: 1.550 mm  
 
Recorregut lliure última planta: 3.550 mm (mínim 3550) 
 
Profunditat de la fosa: 1.150 mm (mínim 1150) 
 
 
Botonera de cabina: 
 
Construïda en vidre resistent antivandal amb polsadors mecànics. 
 
Integrat en la paret lateral en el costat de tancat de porta . 
 
Tipus teclat telefònic . 
 
Il·luminació, llum d’emergència i placa de característiques integrades en la pròpia 
botonera. 
 
Codi Braile. 
 
Senyal acústica i lluminosa de confirmació de trucada. 
 
Indicador digital de posició. 
 
Polsador d’alarma i polsador d’obertura de porta. 
 
Targeta identificativa de la instal·lació. 
 
Intercomunicador.(Exigit por EC/95/16) 
 
Targeta Pink Code per restricció de trucades. 
 
 

2.8 EQUIPAMENT. 

2.8.1 BANYS 

Els banys disposaran dels elements necessaris per un correcte funcionament. 

• Pica de porcellana de color blanc amb sobre de marbre tipus silestone 

antibacterià. 
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• Inodor de porcellana de color blanc amb sistema de tall de descarrega. 

• Aixetes monocomandament per la pica amb regulador de caudal. 

2.8.2 CUINA 

La cuina disposarà dels elements necessaris per un correcte funcionament. 

• Sobre per a cuina de marbre tipus silestone antibacterià. 

• Vitroceràmica elèctrica. 

• Microones elèctric. 

• Campana extractora de fums. 

• Aigüera d’inoxidable. 

2.8.3 SEGURETAT 

Bastides 

Degut a que moltes de les tasques a realitzar es faran des de l'exterior de l’ habitatge, 

s'ha previst la instal·lació d’una bastida tubular, a tota l'alçada i perímetre de la façana, 

amb les corresponents mesures de seguretat.  

Ràfec de protecció 
Per a facilitar l'accés a l'escala del bloc dels operaris i protegir als peatons de la 

possible caiguda de runa, es muntarà un ràfec-marquesina de protecció zenital de 3m 

d'amplada sobre l'entrada del bloc. 

Estiba i vestidors 
La estiba es farà a la planta baixa dins del magatzem, on també hi haurà una zona 

habilitada per fer les funcions de vestidors. 

 

3 COMPLIMENT DEL CTE 

3.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL 

L’edifici del projecte ha estat projectat de forma que, es compleixin les exigències 

bàsiques que s’estableixen en el Document Bàsic SE Seguretat Estructural, que té per 

objectiu establir les regles i els procediments que permeten complir i satisfer els 

requisits bàsics de “Seguretat Estructural”. 

Tant l’objectiu del requisit bàsic “Seguretat Estructural”, com les exigències bàsiques 

s’estableixen a l’article 10 de la part I del CTE i són els següents: 

 

Article 10. Exigències bàsiques de seguretat estruc tural (SE)  

1.- L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat Estructural” consisteix a assegurar que 

l’edifici té un comportament estructural adequat en front a les accions i influències 

previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i el seu ús previst.  
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2.- Per a satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, fabricarà, construirà i mantindrà 

de forma que compleixi amb una fiabilitat adequada les exigències bàsiques que 

s’estableixen en els apartats següents. 

3.- Els Documents Bàsics “DB-SE Seguretat Estructural”, “DB-SE-AE Accions a 

l’Edificació”, “DB-SE-C Fonaments”, “DB-SE-A Acer”, “DB-SE-F Fàbrica” i “DB-SE-M 

Fusta”, especifiquen paràmetres objectius i procediments que el seu compliment 

assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 

qualitat propis del requisit bàsic de seguretat estructural. 

4.- Les estructures de formigó estan regulades per la instrucció de Formigó Estructural 

(HE) vigent. 

 

10.1. Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabili tat.  

La resistència i l’estabilitat seran les adequades per a que no es generin riscs 

indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat en front a les accions i 

influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos de l’edifici, i que 

un fet extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la 

causa original i es faciliti el manteniment previst. 

 

10.2. Exigència bàsica SE 2: Aptitud al servei. 

La aptitud al servei serà conforme a l’ús previst de l’edifici, de forma que no es 

produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat 

d’un comportament dinàmic inadmissible  i no es produeixin degradacions o anomalies 

inadmissibles.  

 

3.2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

L’edifici del projecte ha estat projectat de forma que, en cas d’incendi, es compleixin 

les exigències bàsiques que s’estableixen en el Document Bàsic SI Seguretat en cas 

d’incendi, que té per objectiu establir regles i procediments que permetin complir les 

exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi.  

Tant l’objectiu del requisit bàsic com les exigències bàsiques s’estableixen a l’article 11 

de la part 1 del CTE i són els següents: 

 

Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas  d’incendi (SI) 

1.- L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat en cas d’incendi” consisteix en reduir a límits 

acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi 

d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del projecte, 
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construcció, ús i manteniment. 

2.- Per a satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà 

de forma que, en cas d’incendi, es compleixin les exigències bàsiques que 

s’estableixen en els apartats següents. 

3.- El Document Bàsic DB-SI especifica paràmetres objectius i procediments que el 

seu compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels 

nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, 

excepte en el cas dels edificis, establiments i zones d’ús industrial  als que els sigui 

d’aplicació el “Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials”, 

en els quals les exigències bàsiques es compleixen mitjançant la dita aplicació. 

 

11.1 Exigència bàsica SI 1 - Propagació interior. 

Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. 

 

11.2 Exigència bàsica SI 2 – Propagació exterior. 

Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat 

com en altres edificis. 

 

11.3 Exigència bàsica SI 3 – Evacuació d’ocupants. 

L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a que  els ocupants puguin 

abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 

 

11.4 Exigència bàsica SI 4 – Instal·lacions de prot ecció contra incendis. 

L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequades per a fer possible la detecció, 

el control i la extinció de l’incendi, així com la transmissió dels equips de rescat i 

d’extinció d’incendis. 

 

11.5 Exigència bàsica SI 5 – Intervenció de bombers . 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 

 

11.6 Exigència bàsica SI 6 – Resistència al foc de l’estructura. 

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari per 

que puguin complir-se les anteriors exigències bàsiques. 
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3.3 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

L’edifici del projecte ha estat projectat de forma que compleixi les exigències bàsiques 

que estableixen al Document Bàsic SU Seguretat d’Utilització, que té per objectiu 

establir regles i procediments que permetin complir i satisfer els requisits bàsics de 

seguretat d’utilització. 

No és objecte del Document Bàsic la regularització de les condicions d’accessibilitat no 

relacionats amb la seguretat d’utilització que han de complir els edificis. Aquestes 

condicions es regulen a la normativa d’accessibilitat que sigui d’aplicació. 

Tant l’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització” com les exigències bàsiques 

s’estableixen a l’article 12 de la Part I del CTE i són els següents: 

 

Article 12. Exigències bàsiques de seguretat d’util ització (SU). 

1.- L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització” consisteix en reduir a límits 

acceptables el risc de que els usuaris sofreixin danys immediats durant l’ús previst de 

l’edifici, com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i 

manteniment. 

2.- Per a satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà 

de forma que es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats 

següents. 

3.- El Document Bàsic DB-SU Seguretat d’utilització especifica paràmetres objectius i 

procediments que el seu compliment assegura la satisfacció de les exigències 

bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de 

seguretat d’utilització. 

 

12.1 Exigència bàsica SU 1: Seguretat en front al r isc de caigudes. 

Es limitarà el risc de que els usuaris sofreixin caigudes, per al qual els terres seran 

adequats per afavorir que les persones no rellisquin, s’entrebanquin o es dificulti la 

mobilitat. Així mateix es limitarà el risc de caigudes a forats, a canvis de nivell i a 

escales i rampes, facilitant-ne la neteja dels envidrats exteriors en condicions de 

seguretat.  

 

12.2 Exigència bàsica SU 2: Seguretat en front al r isc d’impacte o d’atrapament. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin sofrir impacte o atrapament amb elements 

fixes o practicables de l’edifici.       
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12.3 Exigència bàsica SU 3: Seguretat en front al r isc d’empresonament. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment empresonats en 

recintes. 

 

12.4 Exigència bàsica SU 4: Seguretat en front al r isc causat per il·luminació 

inadequada. 

Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d’una il·luminació 

inadequada en zones de circulació de l’edifici, tant interiors com exteriors, inclòs en 

cada cas d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal. 

 

12.5 Exigència bàsica SU 5: Seguretat en front al r isc causat per situacions amb 

alta ocupació. 

Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les 

persones i la sectorització amb elements de protecció i contenció en previsió del risc 

d’aixafament.  

 

12.6 Exigència bàsica SU 6: Seguretat en front al r isc d’afogament. 

Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegament en piscines, dipòsits, 

pous i similars mitjançant elements que restringeixin l’accés. 

 

12.7 Exigència bàsica SU 7: Seguretat en front al r isc causat per vehicles en 

moviment. 

Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als tipus de paviments i a la 

senyalització i protecció de les zones de circulació rodada i de les persones.  

 

12.8 Exigència bàsica SU 8: Seguretat en front al r isc causat per l’acció del 

llamp. 

Es limitarà el risc d’electrocutar-se i d’incendi causat per l’acció del llamp, mitjançant 

instal·lacions adequades de protecció contra els llamps. 

3.4 SALUBRITAT 

 

L’edifici del projecte ha estat projectat de forma que es compleixi les exigències 

bàsiques que s’estableixen en el Document Bàsic HS Salubritat, que tenen per objectiu 

establir regles i procediments que permetin complir i satisfer els requisits bàsics de 

“higiene, salut i protecció del medi ambient”. 

Tant l’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, com les 
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exigències bàsiques s’estableixen a l’article 13 de la part I del CTE i són els següents: 

 

Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS).  

1.- L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, tractat més 

endavant com a Salubritat, consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els 

usuaris, dins de l’edifici i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o 

malalties, així com el risc de que l’edifici es deteriori i de que deteriorin el medi ambient 

en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del projecte, 

construcció, ús i manteniment. 

2.- Per a satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i utilitzarà 

de tal forma que es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els 

apartats següents. 

3.- El Document Bàsic “DB HS Salubritat” especifica paràmetres objectius i 

procediments que el seu compliment assegura la satisfacció de les exigències 

bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de 

salubritat. 

 

13.1 Exigència bàsica HS 1: Protecció en front a la  humitat. 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior de 

l’edifici i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de 

precipitacions atmosfèriques, de filtracions del terreny o de condensacions, disposant 

mitjans que impedeixin la seva penetració o, en el seu cas permetin la seva evacuació 

sense produir danys. 

 

13.2 Exigència bàsica HS 2: Recollida i evacuació d e residus. 

Els edificis  disposaran d’espais i mitjans per a extraure els residus ordinaris generats 

en ells de forma acord amb el sistema públic de recollida de tal forma que es faciliti la 

adequada separació a origen de dits residus, la recollida selectiva dels mateixos i la 

seva posterior gestió. 

 

13.3 Exigència bàsica HS 3: Qualitat de l’aire inte rior. 

1.- Els edificis disposaran de mitjans per a que els seus recintes es poden ventilar 

adequadament, eliminant els contaminants que es produeixen de forma habitual durant 

l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un caudal suficient d’aire exterior i es 

garantitzi la extracció i expulsió de l’aire viciat per els contaminants. 

2.- Per a limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn 
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exterior a façanes i patis, la evacuació de productes de combustió de les instal·lacions 

tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb 

independència dels tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitza, d’acord amb la 

reglamentació especifica sobre instal·lacions tèrmiques. 

 

13.4 Exigència bàsica HS 5: Subministrament d’aigua . 

 Els edificis disposaran de mitjans adequats per a subministrà a l’equipament higiènic 

amb aigua apte per al consum de forma sostenible, aportant caudals suficients per al 

seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud  per al consum o impedint 

els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin 

l’estalvi i el control de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts 

terminals d’utilització tindran unes característiques tals que evitin el desenvolupament 

de gèrmens patògens. 

 

13.5 Exigència bàsica HS 5: Evacuació d’aigües. 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per extraure les aigües residuals 

generadores en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions 

atmosfèriques i amb les filtracions. 

 

3.5 PROTECCIÓ EN FRONT EL SOROLL. 

 

L’edifici del projecte ha estat projectat de forma que es compleixi les exigències 

bàsiques que s’estableixen en l’article 14 de la part I del CTE i són les següents: 

 

Article 14. Exigència bàsica de protecció en front al soroll (HR) 

1.- L’objectiu d’aquest requisit bàsic “Protecció en front el soroll” consisteix a limitar 

dins dels edificis, i en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties 

que el soroll pugui produir als usuaris, com a conseqüència de les característiques del 

projecte, construcció, ús i manteniment. 

2.- Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i 

mantindran de forma que els elements constructius que conformen  els seus recintes 

tinguin unes característiques acústiques adequades per a reduir la transmissió del 

soroll aeri, del soroll d’impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de 

l’edifici, i per a limitar el soroll reverberant dels recintes. 

3.- El Document Bàsic “DB HR Protecció en front al soroll” especifica paràmetres 
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objectius i sistemes de verificació el seu compliment assegura la satisfacció de les 

exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit 

bàsic de protecció en front al soroll. Fins que s’aprovi aquest DB s’aplicarà la Norma 

Bàsica de la Edificació NBE-CA-88 “Condicions acústiques als edificis” 

 

3.6 ESTALVI D’ENERGIA. 

Els edificis del projecte han estat  projectats de forma que es compleixin les exigències 

bàsiques que s’estableixen en el Document Bàsic HE Estalvi d’energia, que té per 

objectiu establir regles i procediments que permetin complir i satisfer els requisits 

bàsics de “Estalvi d’energia”. 

Tant l’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia”, com les exigències bàsiques 

s’estableixen a l’article 15 de la part I del CTE i són els següents: 

 

Article 15. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia  (HE). 

1.- L’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia” consisteix en aconseguir un ús 

racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits 

sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part d’aquest consum 

procedeix de fonts d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques 

del projecte, construcció, ús i manteniment. 

2.- Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i 

mantindran de forma que es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en 

els apartats següents. 

3.- El Document Bàsic “DB HE Estalvi d’energia” especifica paràmetres objectius i 

procediments el seu compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la 

superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic d’estalvi d’energia. 

   

15.1 Exigència bàsica HE1: Limitació de demanda ene rgètica. 

Els edificis disposaran d’una envolant  de característiques tals que limitin 

adequadament la demanda energètica necessària per a arribar a el benestar tèrmic en 

funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del regim d’estiu i d’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 

intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 

els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o ganàncies de calor i evitar problemes 

higrotèrmics en els mateixos.  
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15.2 Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les instal ·lacions tèrmiques. 

Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar 

el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels 

seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 

d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida al 

projecte de l’edifici. 

 

15.3 Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica d e les instal·lacions 

d’il·luminació. 

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 la ocupació real de la zona, així com d’un sistema de 

regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, a les zones que reuneixin unes 

determinades condicions. 

 

15.4 Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínim a d’aigua calenta sanitària. 

 Als edificis, amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària o de climatització de 

piscina coberta, en els que així s’estableixi en aquest CTE, una part de les necessitats 

energètiques tèrmiques derivades d’aquesta demanda es cobrirà mitjançant la 

incorporació en els mateixos sistemes de captació, emmagatzemat i utilització 

d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global del seu 

emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. Els valors derivats d’aquesta 

exigència bàsica hauran de tenir la consideració de mínims, sense perjudici de valors 

que puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 

sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 

territorial.  

 

15.5 Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaic a mínima d’energia elèctrica. 

Als edificis que així s’estableixi a aquest CTE s’incorporaran sistemes de captació i 

transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a 

ús propi o subministra a la xarxa.  Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica 

tindran la consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin 

ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, 

atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 
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4 COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS.  

4.1 CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. 

Segons l’annex 2, art. 2.1 del Codi d’accessibilitat de Catalunya, en els edificis d’ús 

públic els corresponen les següents exigències en quant a l’accessibilitat. 

 

ITINERARI ADAPTAT I PRACTICABLE: 

 Passos, portes i esglaons: 

• Han de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una altura lliure d’obstacles en tot 

el recorregut de 2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’ample de pas ha de permetre inscriure un cercle de 

1,20 m de diàmetre. 

• A cada planta de l’itinerari adaptat d’un edifici, hi ha d’haver un espai de gir on 

si pugui inscriure  un cercle de 1,50 m de diàmetre. 

• El paviment és antilliscant. 

• Les portes han de tenir una amplada mínima de 0,80 m i una altura mínima de 

2 m. 

• En cas de portes de dos o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada 

mínima de 0,80 m. 

• Als dos costats d’una porta ha d’existir un espai lliure sense ser escombrat per 

la obertura de la porta, on es pugui inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre 

(excepte a l’interior de la cabina de l’ascensor). 

•  Els poms de les portes, s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o de 

palanca. 

• Quan les portes siguin de vidre, a excepció que siguin de vidre de seguretat, 

hauran de tenir un sòcol inferior a 30 cm d’altura mínima. A afectes visuals 

haurà de tenir una franja horitzontal de 5 cm d’ample, com a mínim, col·locada 

a 1,50 m d’altura i amb un marcat contrast de color. 

• No hi ha d’haver cap escala o esglaó aïllat. 

• S’admet, a l’accés de l’edifici, un desnivell no superior a 2 cm, i s’arrodonirà el 

canto a un màxim de 45º. 

 

Ascensor: 

• La cabina de l’ascensor té unes dimensions de 1,2x1,2 m. 

• Disposa de passamans a una altura entre 0,90 i 0,95 m. Han de tenir un 

disseny anatòmic  que permeti adaptar la ma, amb una secció igual o 
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funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm separat, 

com a mínim, 4 cm dels paraments verticals de la cabina.  

• Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques. 

• Tenen una amplada mínima de 0,80 m. 

• Davant de les portes s’ha de poder inscriure un cercle de 1,50 m. 

• Els botons de maneig tant de la cabina com a cada replà s’han de col·locar 

entre 1 m i 1,40 m d’altura respecta al terra. 

 

Escales: 

• Totes les escales en edificis públics han de ser adaptades 

• L’alçat màxim de l’esglaó és de 16 cm i l’estesa mínima ha de ser de 30 cm. 

• La profunditat no ha de presentar discontinuïtats on s’uneix amb l’altura. 

• L’ample de pas útil ha de ser igual o superior a 1 m. 

• El número màxim d’esglaons seguits, sense replà entremig, ha de ser de 12. 

• Els replans entremig han de tenir un llarg mínim de 1,20 m. 

• S’ha de disposar de passamans als dos costats. 

• Les baranes de les escales han de tenir una alçada entre 0,90 i 0,95 m. Els 

passamans de l’escala han de tenir un disseny anatòmic que permeti adaptar la 

mà, amb una secció igual o funcionament equivalent a la d’un tub rodó de 

diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

Serveis higiènics: 

 És recomanable que hi hagi com a mínim un servei per planta. 

• Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m i obrir-se cap enfora 

o ser corredisses. 

• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o 

palanca. 

• Hi haurà d’haver entre 0 i 0,70 m d’alçada respecte a terra, un espai lliure de gir 

d’1,50 m de diàmetre. 

• L’espai d’apropament lateral al W.C., la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al 

rentamans serà de 0,80 m com a mínim. 

• Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

• Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè 

permeti agafar-s’hi amb força en la transferència lateral a W.C. i bidets. La 

barra situada al costat de l’espai d’apropament serà batent. 

• Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 
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• Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 

1,40 m i no inferior a 0,40 m. 

• Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems. 

• El paviment serà no lliscant. 

• Hi haurà indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tàctil, 

amb senyalització “Homes-Dones” sobre la maneta, mitjançant una lletra “H” 

(homes) o “D” (Dones) en alt relleu. 

Esquemes: 

Esquema de pas 

 

Esquema ascensor en planta 
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Esquema ascensor en alçat 

 

 

4.1 COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994, REGULADOR DELS ENDERROCS I 

ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

Decret:  

Capítol 1:Normes generals  

Article 1 Objecte del Decret . 

1.1 És objecte d'aquest decret la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, 
runa i residus de la construcció en general que es destinen a l'abandonament. 
1.2 No es consideraran residus destinats a l'abandonament les terres o materials 
procedents de l'excavació que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a una altra 
obra autoritzada.  

Article 2 Objectius . 

Són objectius d'aquesta regulació:  

a) Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que 
contenen aquests residus. 
b) Garantir que les operacions de valorització i de disposició del rebuig es 
duguin a terme atenent les exigències i requisits d'una alta protecció del medi 
ambient i de la preservació de la naturalesa i del paisatge.  

Article 3  Definicions . 

A l'objecte d'aquest decret es considera:  

• Productor del residu: el propietari de l'immoble o estructura que l'origina.  
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• Posseïdor del residu: el titular de l'empresa que efectua les operacions 
d'enderrocament, construcció, reforma, excavació o altres operacions 
generadores de residus, o la persona física o jurídica que els tingui en 
possessió i no tingui la condició de gestor de residus.  

• Gestors del residu: el titular de les instal·lacions on s'efectuen les operacions de 
valorització dels residus i el titular de les instal·lacions on s'efectua la disposició 
del rebuig.  

Article 4 Competències.  

Els residus objecte d'aquest decret es poden gestionar com els residus assimilables 
als municipals i els ajuntaments tenen les competències de control de la seva gestió, 
d'acord amb la legislació vigent.  

Article 5 Obligacions del productor i posseïdor  

5.1 Són obligacions del productor i del posseïdor dels residus:  

a) Garantir que les operacions de valorització i disposició del rebuig es duen a 
terme segons les determinacions d'aquest decret. 
b) Garantir que en les operacions de gestió en origen dels residus es 
compleixen les determinacions d'aquest decret.  
c) Abonar els costos que s'originin en la gestió dels residus.  

5.2 Per donar compliment a aquestes obligacions, el productor i posseïdor dels residus 
han de:  

a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la 
disposició del rebuig i abonar-li, si s'escau, els costos de gestió. 
b) Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació 
que se'ls sol·liciti i les actuacions d'inspecció que aquestes ordenin. 
c) Fiançar, si s'escau, en el moment d'obtenir la llicència urbanística municipal, 
els costos previstos de gestió dels residus, llevat del cas en què aquest 
fiançament sigui aportat pel gestor del residu. Estaran exemptes de prestació 
de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes 
autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions 
empresarials del sector de la construcció de la qual siguin membres. També 
n'estaran exemptes si la planta és de titularitat de l'ens local que atorga la 
llicència. 

Article 6 Obligacions del gestor  

Es consideren obligacions dels gestors de residus:  

Obtenir la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat i la inscripció al Registre de 
gestors de residus d'enderrocament de l'Agència de Residus de Catalunya.  

Complir totes les determinacions que constin a la llicència per a l'exercici de l'activitat 
de reciclatge o de disposició del rebuig, i específicament les següents:  

a) Mantenir les instal·lacions en servei d'explotació durant tot el període de 
vigència de la llicència. En cas de cessament voluntari de l'activitat abans que 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 76 
 

expiri el període de vigència de la llicència, haurà d'oferir gratuïtament les 
instal·lacions a l'ens públic que tingui les competències de control de la gestió 
per tal que es pugui subrogar en l'exercici de l'activitat durant tot el període de 
vigència. 
b) Fiançar, mitjançant la subscripció d'una pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil, els possibles danys i perjudicis que es puguin originar en 
l'exercici de les activitats de gestió i el compliment de les condicions 
especificades a la llicència. Facilitar als ens ambientals competents tota la 
informació que sol·licitin i les actuacions d'inspecció que aquests ordenin. 
Garantir que les operacions de transport dels residus es duen a terme en 
correctes condicions ambientals.  

Capítol 2 :Règim del servei de gestió  

Article 7 Classificació  

7.1 Als efectes de gestió, els residus objecte d'aquest decret es classifiquen en:  

a) Enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació 
d'enderrocament d'edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en 
l'activitat de la construcció. 
c) D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat 
d'excavació en el sòl.  

7.2 Alhora, els residus d'enderrocament i d'excavació es classifiquen en:  

a) Originats en una activitat específica i independent subjecta a llicència 
urbanística municipal. 
b) Originats en una activitat d'enderrocament o excavació inclosa en una 
activitat de construcció subjecta a llicència urbanística municipal. 
c) Originats en activitats que no necessiten projecte tècnic.  

Article 8 Acció preventiva  

8.1 En el projecte tècnic que s'adjunta a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d'enderrocament o excavació s'ha d'avaluar el volum i les característiques dels residus 
que s'originaran i especificar la instal·lació o les instal·lacions de reciclatge i disposició 
del rebuig on es gestionaran en el cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra.  

8.2 En el projecte tècnic que s'adjunta a la sol·licitud de la llicència urbanística de 
construcció s'ha d'avaluar:  

a) El volum i les característiques dels residus que s'originaran, tant si són 
conseqüència de l'operació d'enderrocament de construccions existents, com si 
ho són de les operacions d'excavació i de construcció. 
b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades. 
c) La instal·lació o les instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es 
gestionaran, en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra.  

8.3 La manca de les determinacions fixades als dos números anteriors al projecte 
tècnic serà suficient per denegar la llicència sol·licitada.  
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8.4 A la llicència urbanística es faran constar les condicions específiques necessàries 
quant a la gestió dels residus i, especialment, les que es refereixin al fiançament 
previst a l'article 5.2 d'aquest decret.  

8.5 A la reglamentació del servei de gestió dels residus municipals s'han d'establir els 
mecanismes de control de l'adequada gestió dels residus que s'originen en activitats 
que no necessiten projecte tècnic per a la seva autorització.  

Article 9 Acció de producció de residus  

9.1 A la llicència d'enderrocament, construcció, reforma, moviment de terres o una 
altra que generi residus que són objecte d'aquest decret, es podrà imposar l'obligació 
de destriar en origen les matèries que han de ser objecte de reciclatge, sempre que 
concorrin les circumstàncies següents:  

a) Que es disposi de plantes de reciclatge suficients i idònies. 
b) Que l'obra o construcció ho permeti materialment. 
c) Que els costos es puguin assumir a raó de la magnitud de les matèries 
valoritzables, les seves característiques i la distància a la planta o plantes de 
reciclatge.  

9.2 El titular de l'empresa que efectua les operacions que generen la producció de 
residus ha de donar compliment estricte a les determinacions que sobre la gestió dels 
residus es fixen a la llicència municipal, i específicament les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat. 

Article 10 Acció de l'administració de la Generalitat  

L'administració de la Generalitat de Catalunya participarà en la gestió del servei 
mitjançant, entre altres, les accions següents:  

a) Foment de les plantes de reciclatge i de disposició del rebuig. 
b) Foment de les actuacions de comercialització i ús de les fraccions residuals 
recuperades. 
c) Vetllant perquè l'ús dels residus s'adreci prioritàriament a la recuperació 
d'àrees degradades per activitats extractives i s'emprin com a materials en les 
obres públiques. 
d) Exercint les funcions de control ambiental de les activitats de gestió. 

Article 11 Instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig  

11.1 L'exercici de les activitats de gestió dels residus està subjecte a les 
determinacions legals com a activitats classificades.  

11.2 Les instal·lacions de disposició del rebuig en el sòl de residus inerts tindran com a 
requisits ambientals especials les seves afeccions al paisatge i el programa de 
restauració del territori afectat.  

Article 12 Infraccions i sancions  

Les infraccions a les disposicions d'aquest decret es sancionaran d'acord amb allò que 
disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.  
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Disposicions addicionals  

-1 L'import de la fiança prevista a l'article 5.2.c) d'aquest decret, que s'ha de dipositar 
en el moment d'obtenir la llicència urbanística municipal, es fixa en les quanties 
següents:  

a) Residus d'enderrocament i de la construcció, 6,01 euros/t de residus 
previstos en el projecte, amb un mínim de 60,10 euros. 
b) Residus d'excavacions, 3,01 euros euros/t, amb un mínim de 150,25 euros. i 
un màxim de 12.020,24 euros.  

-2 El Departament de Medi Ambient actualitzarà la quantia de la fiança cada dos anys.  

-3 Els projectes d'obres públiques no subjectes a llicència municipal es regiran per la 
seva normativa específica i concretaran, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i 
materials sobrants, d'acord amb els objectius d'aquest decret.  
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5ANNEXES. 

5.1 AVALUACIÓ ESTRUCTURAL D’EDIFICIS EXISTENTS 

Annex D del Document Bàsic SE Seguretat Estructural . 

1 GENERALITATS 

1.1 Àmbit d’aplicació 

1  Aquest annex defineix les bases i els procediments per a l’avaluació estructural 

d’edificis existents, en concòrdia amb els principis de l’anàlisi de la seguretat 

estructural. Si bé els conceptes bàsics per l’anàlisi de la seguretat estructural 

d’un edifici estan establerts a l’annex C, en l’avaluació estructural d’edificis 

existents pot existir un major grau de diferenciació de la seguretat que per el 

dimensionat estructural d’edificis de nova construcció, degut a consideracions de 

tipus econòmic, social o mediambiental. 

2 Els criteris generals establerts en aquest annex són aplicables per a l’avaluació 

estructural de qualsevol tipus d’edifici existent, si es compleix alguna de les 

següents condicions: 

a)  S’ha concebut, dimensionat i construït d’acord amb les regles en vigor en el 

moment de la seva realització; 

b)  S’ha construït d’acord amb la bona pràctica, la experiència històrica i la 

pràctica professional acceptada. 

3 L’avaluació de la seguretat estructural en cas d’incendi està fora de l’abast 

d’aquest annex. No obstant, l’avaluació de la seguretat estructural després d’un 

incendi si que es pot realitzar d’acord amb les regles aquí incloses.  

1.2 Consideracions prèvies 

1 No és adequada la utilització directa de les normes i regles establertes en 

aquest CTE en l’avaluació estructural d’edificis existents, construïts amb base a 

regles anteriors a les actuals pels edificis de nova construcció, pels següents 

motius: 

c) Tota avaluació ha de realitzar-se tenint en compte les característiques i les 

condicions reals de l’edifici (el que normalment no està contemplat a les 

normes de dimensionat que incorporen la incertesa associada al procés). 

d) Les normes actuals solen estar basades amb exigències diferents i 

generalment més estrictes que les vigents en el moment en que es va projectar 

l’edifici, per el que, molts edificis existents es classificarien com no fiables si 

s’avaluen segons les normes actuals. 

e)Es pot considerar, en molts casos, un període de servei reduït, el que es 

tradueix també en una reducció de les exigències. 
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f)Es poden fer servir models d’anàlisi més afins  (a través d’inspeccions, 

assajos, amidaments in situ o consideracions teòriques), el que pot aportar 

beneficis addicionals. 

2 CRITERIS BÀSICS PER A L’AVALUACIÓ 

2.1 Procediment 

1 L’avaluació estructural d’un edifici existent es realitzarà, normalment, mitjançant 

una verificació quantitativa de la seva capacitat portant i, en el seu cas, de la 

seva aptitud al servei, tenint en compte els processos de deteriorament 

possibles. Per això, es pot adoptar un procediment d’avaluació per fases que 

tinguin en compte les condicions actuals de l’edifici, definint cadascuna de les 

fases en funció de les circumstàncies i condicions especifiques de la mateixa 

com la disponibilitat del projecte original, la observació de danys estructurals, 

l’ús de l’edifici, etc,.. i dels objectius de l’avaluació (D.2.3). En cadascuna de les 

fases s’incrementa la precisió de les hipòtesis per a l’avaluació, així com el 

grau de detall dels mètodes d’anàlisi respecte de la fase anterior. 

2 En edificis en els que no resulti possible o sigui poc fiable una verificació 

quantitativa, o quan l’edifici hagi demostrat un comportament satisfactori en el 

passat, es podrà realitzar una avaluació qualitativa de la capacitat portant i de 

l’aptitud al servei d’acord amb els criteris enumerats a D.6. 

3 El procés d’avaluació es considera acabat quan a alguna de les fases s’arriba a 

una conclusió inequívoca sobre la seguretat estructural de l’edifici o sobre les 

mesures que s’han d’adoptar. En els casos en els que no resulti possible 

verificar una capacitat portant o una aptitud al servei adequada, l’informa final 

ha de contenir també les recomanacions necessàries sobre les mesures que 

s’adoptaran. 

2.2 Fases de l’avaluació 

1 Amb caràcter general es poden establir tres fases: 

1ª Fase: Avaluació preliminar, que inclou en general: 

• La recopilació i estudi de la documentació disponible i, en el 

seu cas, l’aixecament de plànols. 

• Una inspecció preliminar. 

• La elaboració de les bases per a l’avaluació. 

• La verificació preliminar de la capacitat portant i de l’aptitud al 

servei dels elements estructurals principals. 
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2ª Fase: Avaluació detallada, que inclou en general: 

• La determinació de l’estat de l’edifici mitjançant una inspecció 

detallada, inclosa la quantificació de possibles danys. 

• La actualització de la geometria i dels plànols de l’edifici. 

• La actualització de les característiques dels materials. 

• La actualització de les accions. 

• La actualització de les bases per a l’avaluació. 

• L’anàlisi estructural. 

• La verificació de la capacitat portant i de l’aptitud al servei. 

3ª Fase: Avaluació avançada, amb mètodes d’anàlisi de la seguretat, que 

inclou en general: 

• La determinació de les situacions de dimensionat 

determinants. 

• La adquisició, en el seu cas, de més dades sobre les 

característiques de l’estructura o dels materials, o sobre les 

accions. 

• La determinació dels models probabilistes de les variables. 

• L’anàlisi estructural. 

• La verificació amb mètodes de seguretat. 

2.3 Especificació dels objectius 

1 Abans de l’inici de l’avaluació s’han d’establir clarament els objectius de la 

mateixa, en termes de les prestacions futures de l’edifici, definides aquestes a  

partir de les següents exigències: 

a) el nivell de seguretat en relació amb la resistència i la estabilitat estructural. 

b) la garantia de continuïtat del funcionament en els edificis d’especial 

importància, tals com hospitals, centres de comunicació o similars. 

c) les exigències específiques de la propietat en relació amb la protecció dels 

bens (protecció en front a pèrdues econòmiques) o amb l’aptitud al servei. El 

nivell d’aquestes exigències es basa normalment en requisits funcionals 

específics i en criteris d’optimització. 

3 RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ 

3.1 Determinació de l’estat actual 

1 Prèviament a l’avaluació d’un edifici existent es determinarà l’estat actual del 

mateix, recollint tota la informació relativa a: 
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a) Les accions de tot tipus, directes o indirectes (influències) amb els següents 

criteris: 

• El pes propi dels elements es podrà comprovar a obra, adaptant-se 

amb  conseqüència, els valors adoptats inicialment, d’acord amb la 

informació prèvia. 

• Les sobrecàrregues d’ús dependran de l’ús futur de l’obra, podent 

adoptar, a efectes de l’avaluació models específics adaptats al cas 

estudiat (normalment menys conservadors que els models 

corresponents segons CTE). En aquests casos, s’adoptaran 

disposicions addicionals amb el fi d’assegurar que no es sobrepassen 

els valors extrems establerts. 

• Les accions climàtiques  a tenir en compte es poden determinar a partir 

d’amidaments directes efectuades en estacions meteorològiques 

representatives per a l’obra objecte de l’avaluació estructural, durant un 

període de temps adequat. En aquest cas, en la determinació 

d’aquestes accions es tindrà en compte que els seus efectes extrems 

no es puguin deduir directament dels valors mitjans. En l’ajustament 

dels valors extrems es podrà tenir en compte el període de servei 

restant. 

• Es tindran en compte les influències ambientals d’origen físic, químic o 

biològic que puguin afectar a les característiques dels materials o a la 

resistència dels elements estructurals, així com els possibles canvis en 

les mateixes  que es puguin produir com a conseqüència d’una 

intervenció. En els casos en els que existeixin incerteses, es 

determinaran mitjançant inspeccions, assajos o amidaments. 

b) Les dimensions de l’obra, recopilant les dades de la mateixa i dels elements 

estructurals, quan la informació disponible falti d’ells, quan s’hagin realitzat 

modificacions i no existeixi documentació fiable al respecte, o quan s’observin 

discrepàncies entre la informació disponible i la situació real. 

c) Característiques dels materials empleats. Quan  les característiques dels 

materials no es puguin deduir de manera fiable a partir de la informació 

disponible, es determinaran mitjançant assajos no destructius o destructius a 

partir de mostrejos estadísticament representatius, que tinguin en compte l’ús 

de l’edifici, així com les influències ambientals. 
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d) El sistema estàtic i el comportament estructural, amb els següents criteris: 

• Es comprovaran a l’obra les condicions de tot tipus que resultin 

determinants per el comportament estructural, com les condicions de 

recolzament, empotraments, llibertat de moviments de recolzament i 

juntes o la capacitat de deformació. 

• Quan es determini experimentalment el comportament estructural 

(estàtic o dinàmic) d’un edifici, en l’avaluació i interpretació dels 

resultats es tindrà en compte que els assajos es realitzen amb 

càrregues de servei, mentrestant que la capacitat portant s’ha d’avaluar 

per estats més avançats de càrrega.  

e) Els danys i anomalies existents: deformacions, desplaçaments, corrosió, 

fatiga i envelliment en general. 

3.2 Avaluació dels assajos i representació dels res ultats 

1 Quan el número de resultats sigui reduït, la aplicació dels mètodes clàssics de 

l’estadística pot conduir a valors conservadors, degut a la influència dels errors 

d’estimació. En aquests casos, si es disposa d’informació prèvia, aquesta es 

podria combinar amb els resultats obtinguts, per millorar la informació. 

2 La representació dels resultats obtinguts en l’avaluació dels assajos o dels 

amidaments dependrà del mètode d’anàlisi empleat, semi-probabilista o 

probabilista. 

3 Quan es realitzi un anàlisi semi-probabilista, l’objectiu de l’avaluació dels 

assajos o dels amidaments serà la determinació del valor representatiu de la 

variable corresponent. La definició del valor representatiu depèn de la variable 

contemplada, i ha de ser consistent amb la definició del coeficient parcial 

corresponent. Cas que existeixi informació en sentit contrari, la definició del 

valor representatiu d’una variable es correspondrà amb el que indica el 3.3. 

4 Quan es realitzi un anàlisi probabilista, les variables que intervenen en una 

verificació es representaran mitjançant les corresponents funcions de densitat 

de probabilitat. En molts casos, aquestes funcions poden ser caracteritzades a 

través dels seus principals paràmetres ( valor mitjà, desviació típica, tipus de 

distribució). A falta d’un anàlisi més detallat, a les variables se’ls assignarà el 

mateix tipus de distribució que s’hagi tingut en compte en la calibració dels 

models per a les accions i per a la resistència estructural d’edificis de nova 

construcció (Annex C). 
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3.3 Bases de càlcul 

1 S’han de revisar i, segons el cas, s’adaptarà o completarà les situacions de 

dimensionat que s’hagi considerat en el projecte original, tenint en compte els 

danys i anomalies observats, així com la incidència que aquests puguin tenir 

sobre els possibles mecanismes de fallada. Quan no es disposi de les bases de 

càlcul del projecte original, s’establiran les situacions de dimensionat a efectes 

de l’avaluació. 

2 Les situacions de dimensionat, així com les mesures previstes per arribar a les 

exigències relatives a la capacitat portant i a l’aptitud al servei s’han de reflexa 

a les bases de càlcul actualitzades. 

3.4 Control de riscos: inspecció i planificació de mesures 

1 Es podran considerar acceptables certs riscos, bé per la baixa freqüència 

d’ocurrència de les situacions que estiguin en el seu origen, o bé perquè les 

conseqüències en cas d’ocurrència d’una d’aquestes situacions resultin 

suficientment petites. La acceptació d’aquests riscos requereix la adopció de 

mesures addicionals d’inspecció i de control (observació, inspeccions 

periòdiques, amidaments de control, monitorització), l’objectiu consistirà a la 

detecció dels possibles danys o anomalies en un estat d’hora, per a poder 

adoptar les mesures adequades que mitiguen els riscos abans de que es pugui 

produir un fet no desitjat. Els riscos acceptats es reflectiran a la memòria.   

2 L’abast i la intensitat de les mesures d’inspecció i de control, així com les 

mesures per a la reducció de les conseqüències dels riscos acceptats es 

determinaran en funció de les característiques i de la importància de l’obra, així 

com en funció del tipus i de les característiques dels dits riscos.  

4 ANÀLISI ESTRUCTURAL 

1 Per l’anàlisi estructural d’un edifici existent s’han de fer servir models que 

reflecteixin adequadament l’estat actual de l’edifici i tinguin en compte els 

processos de deteriorament que puguin resultar importants. Les incerteses 

associades amb els models s’hauran de tenir en compte mitjançant coeficients 

parcials adequats a anàlisi semiprobabilistes i mitjançant la introducció d’una 

variable del model a anàlisi probabilistes.  

2 La influència dels efectes d’escala o de forma, de la duració de l’aplicació d’una 

càrrega, de la temperatura o de la humitat es tindrà en compte mitjançant 

coeficients de conversió. 

3 A l’anàlisi es tindrà en compte el nivell d’incertesa relatiu a les condicions i a 

l’estat dels elements. A aquests efectes, es podrà ajustar la dispersió 
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assumida, entre altres, per la capacitat portant dels elements, o per a les 

dimensions de les seves seccions transversals. 

4 Si s’observa el deteriorament estructural d’un edifici existent, s’hauran 

d’identificar els mecanismes de deteriorament i determinar-se models de 

deteriorament que permetin preveure el comportament futur del mateix. 

5  VERIFICACIÓ 

5.1 Generalitats 

1 Les exigències relatives a la capacitat portant i a l’aptitud al servei dependran 

del període de servei restant que s’estimi. Les verificacions de la capacitat 

portant i de l’aptitud al servei s’efectuarà sobre la base de les situacions de 

dimensionat actualitzades. 

2 La avaluació de la capacitat portant d’un edifici existent s’efectuarà tenint en 

compte la seva capacitat de deformació així com el seu mode de fallada 

previsible. Amb particular, es determinarà si es possible una redistribució dels 

esforços i si a un imminent fallo el precedeixen deformacions importants. 

3 En els casos en els que, durant el període de servei restant, puguin produir-se 

situacions extraordinàries, aquestes es tindran en compte a la verificació de la 

capacitat portant. 

4 Si durant el període de servei restant actuen sobre l’edifici càrregues variables 

repetides o si es poden produir vibracions per ressonància, es realitzarà una 

verificació de segureta en front a la fatiga. 

5.2 Verificació de la capacitat portant 

5.2.1 Avaluació preliminar 

1 La verificació de la capacitat portant per al període de servei restant es 

realitzarà a partir dels valors representatius actualitzats de les accions i de la 

informació actualitzada sobre l’estructura, adoptant els coeficients parcials de 

seguretat per a les accions i per a la resistència d’acord amb lo establert a 

l’apartat 4.2 i en els documents bàsics de seguretat estructural dels diferents 

materials. 

5.2.2 Avaluació detallada 

1 La verificació de la capacitat portant per al període de servei restant es 

realitzarà a partir dels valors representatius actualitzats de les accions i de la 

informació actualitzada sobre l’estructura, adoptant coeficients parcials de 

seguretat particularitzats per les accions i per la resistència. Per  a la 

determinació de dits coeficients particularitzats es tindrà en compte la influència 
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dels canvis –deguts a la adquisició d’informació- a les incerteses associades 

amb les variables. 

2 Els coeficients parcials particularitzats es calibraran per que siguin consistents 

amb el nivell requerit de seguretat estructural. Normalment seran menys 

conservadores que els coeficients corresponents inclosos en els dos 

documents bàsics corresponents per al dimensionat en edificis de nova 

construcció. 

5.2.3 Avaluació avançada amb mètodes probabilistes 

1 La seguretat estructural d’un edifici es podrà quantificar en termes de la seva 

fiabilitat, que tindrà en compte les incerteses associades amb les diferents 

variables bàsiques. Dita fiabilitat es representa a través d’una probabilitat de 

fallada. 

2  En l’estat actual dels coneixements no és possible definir un valor únic per a la 

probabilitat de fallo admissible.  Es considera que un edifici correctament 

dimensionat i construït segons un conjunt consistent de regles per a  la 

determinació de la resistència i de les accions, corresponents a l’estat de la 

pràctica en un determinat moment, és fiable en aquest moment i en el marc de 

dites regles. 

3 La avaluació estructural d’un edifici existent amb mètodes probabilistes, 

requerirà els següents passos: 

 a) dimensionat estricte de l’estructura que es vol avaluar segons un conjunt 

consistent de normes d’accions i de resistència que estiguin en vigor. 

b) determinació de la probabilitat de fallo de l’estructura dimensionada a a), 

considerant per a les variables bàsiques els paràmetres que estan implícits a 

les especificacions de les normes empleades. La probabilitat de fallo així 

obtinguda és la probabilitat de fallo admissible segons les normes empleades. 

c) determinació de la probabilitat de fallo de l’estructura que es vol avaluar, 

utilitzant els paràmetres actualitzats de les variables que intervenen en els 

càlculs. 

4 La estructura avaluada té una seguretat estructural adequada si la probabilitat 

de fallo de l’estructura avaluada és menor o igual a la probabilitat de fallo 

admissible. 

5.3 Verificació de l’aptitud al servei 

1 Una estructura o un element estructural té un comportament adequat per el 

període de servei restant en relació amb un determinat criteri, de per a les 

situacions de dimensionat considerades es compleix que l’efecte de les accions 
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no abasta el valor límit establert pel dit efecte. La verificació es realitzarà a 

partir dels valors representatius actualitzats de les accions i de la informació 

actualitzada sobre l’estructura. 

2 Els efectes de les accions es determinaran d’acord amb els objectius de 

l’avaluació establerts, tenint en compte els valors representatius actualitzats de 

les accions i de totes les influències pertinents, així com la informació 

actualitzada de l’estructura. En absència d’acords específics, aquests efectes 

es determinaran segons l’apartat 4.3. 

3 Els valors límit per als diferents efectes de les accions han d’estar en 

concodança amb l’objectiu de cada verificació i es determinaran per a cada 

cas. En absència d’acords específics, s’adoptaran com a valors límit els valors 

nominals segons 4.3. 

4  La verificació de l’aptitud al servei es podrà realitzar mitjançant mètodes 

probabilistes, utilitzant els paràmetres actualitzats de les variables que 

intervenen en els càlculs.  

6 AVALUACIÓ QUALITATIVA 

6.1 Capacitat portant 

1 Es pot suposar que un edifici que hagi estat dimensionat i construït d’acord 

amb les regles de normes antigues, tindrà una capacitat portant adequada, si 

es compleixen les següents condicions: 

a) L’edifici s’ha utilitzat durant un període de temps suficientment llarg sense 

que s’hagin produït danys o anomalies (desplaçaments, deformacions, fissures, 

corrosió, etc.). 

b) Una inspecció detallada no reveli cap indici de danys o deterioraments. 

c) La revisió del sistema constructiu permeti assegurar una transmissió 

adequada de les forces, especialment a través dels detalls crítics. 

d) Tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de 

manteniment previst es pot anticipar una durabilitat adequada. 

e) Durant un període de temps suficientment llarg no s’han produït canvis que 

poguessin haver incrementat les accions sobre l’edifici o haver afectat la seva 

durabilitat. 

f) Durant el període de servei restant no es preveien canvis que poguessin 

incrementar les accions sobre l’edifici o afectar la seva durabilitat de manera 

significativa. 

2 Una avaluació qualitativa de la capacitat portant d’un edifici existent pot ser 

insuficient per a situacions de dimensionat extraordinàries. 
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3 El comportament d’un edifici que la seva capacitat portant hagi estat avaluada 

qualitativament es controlarà periòdicament durant el període de servei restant. 

Per això es farà servir els mitjans que s’estimin necessaris, depenent de les 

característiques de l’estructura, així com de les accions i influències que actuen 

sobre elles i del seu estat.   

6.2 Aptitud al servei 

1 Un edifici que hagi estat dimensionat i construït d’acord amb les regles de 

normes antigues es podrà considerar apte per el servei, si es compleixen les 

següents condicions: 

a) L’edifici s’ha comportat satisfactòriament durant un període de temps 

suficientment llarg sense que s’hagin produït danys o anomalies, i sense que 

s’hagin produït deformacions o vibracions excessives. 

b) Una inspecció detallada, no revela cap indici de danys o deteriorament, ni de 

deformacions, desplaçaments o vibracions excessives. 

c) Durant el període de servei restant no es preveuran canvis que puguin 

alterar significativament les accions sobre l’edifici o afectar la seva durabilitat. 

d) Tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de 

manteniment previst es pugui anticipar una adequada durabilitat. 

7 RESULTATS DE L’AVALUACIÓ 

1 Els resultats de l’avaluació es documentaran en un informe que inclourà els 

treballs efectuats, que tracten com a mínim els següents aspectes: 

a) objectius de l’avaluació. 

b) descripció de l’edifici i dels seus elements estructurals, sintomes i lesions. 

c) recopilació d’informació i adquisició de dades. 

d) documentació recopilada i analitzada. 

e) objectius i planificació. 

f) realització d’inspeccions, cales i assajos. 

g) resultats. 

h) anàlisi. 

i) verificació. 

j) diagnòstic. 

k) opcions d’intervenció. 

l) recomanacions. 

2 Quan es demostri una seguretat estructural adequada, l’edifici es podrà seguir 

usant en les condicions establertes. En aquests casos, es definirà un programa 
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d’inspecció i de manteniment en concordança amb les característiques i  la 

importància de l’obra. 

3 Quan no es pugui demostrar una seguretat estructural adequada, els resultats 

de l’avaluació es podran utilitzar per a l’elaboració de les recomanacions 

oportunes sobre les mesures a adoptar. Segons el cas, aquestes mesures 

podran ser tècniques administratives o constructives. En alguns casos, les 

conclusions d’una avaluació preliminar poden aconsellar la adopció de mesures 

preventives d’assegurament estructural de l’edifici (D.8). 

4 Les mesures a adoptar per assegurar, restablir o mantenir la seguretat 

estructural d’un edifici han de ser planificades adequadament. 

8 MESURES 

8.1 Mesures d’assegurament estructural 

1 En el moment en el que la avaluació realitzada així ho aconselli, especialment 

en els casos en els que no es pugui demostrar una seguretat adequada, 

s’adoptaran mesures d’assegurament estructural de l’edifici, tals com la 

restricció de l’ús del mateix, l’estintolament provisional dels elements 

estructurals, la posta fora de servei i tancament de l’obra o l’evacuació de les 

zones que poguessin estar afectades per un possible enrunament, segons 

correspongui. L’objectiu de les mesures d’assegurament serà primordialment la 

protecció immediata de les persones o del medi ambient.  

8.2 Mesures tècnic administratives 

1 En funció dels resultats obtinguts en una avaluació i per a controlar, modificar o 

atenuar els riscos d’origen estructural, pot resultar adequada la adopció de 

mesures tècnic administratives com el control ( permanent o periòdic) del 

comportament estructural o de les condicions d’utilització, la limitació en la 

utilització de l’edifici, la instal·lació de dispositius automàtics d’avís o de control 

actiu, la posta a punt de mesures d’emergència o la introducció d’esquemes 

d’avaluació. Dites mesures s’establiran per a cada cas, tenint en compte la 

importància de l’obra, el risc per a les persones o per el medi ambient, el mode 

de trencament previsible (dúctil o fràgil), les possibilitats de control i limitació 

dels danys, les diferents alternatives tècnicament viables i el cost absolut o 

relatiu a l’increment de seguretat. 

8.3 Mesures constructives 

1 Segons els resultats de l’avaluació, pot resultar necessària la adopció de 

mesures constructives que incrementin la seguretat estructural de forma que es 

compleixin les exigències d’acord amb els objectius establerts per al període de 
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servei futur, tals com l’increment o reducció de la resistència d’elements o de 

seccions, de la rigidesa o de la massa, l’increment de la capacitat de 

deformació, la instal·lació d’amortiguadors o el canvi del sistema estàtic.   

2 Els elements de reforç d’una estructura es dimensionarà segons les 

especificacions per al dimensionat estructural d’edificis de nova construcció. 

Alternativament, les verificacions relatives als elements de reforç es podran 

basar en una aplicació directa dels mètodes d’anàlisi de la seguretat. 
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5.2 CÀLCULS DE L’ESTRUCTURA NOVA 

REPARACIONS DE SOSTRES AMB BIGUES NOU BAU 

Per a fer el càlcul de les bigues Nou Bau s’ha fet servir el programa de càlcul exclusiu 

per al sistema, i aquest ens ha donat aquests resultats: 

 

1. El càlcul de les bigues “NOU\BAU”. 
 
1.1. Biga tipus 1 
 
 Llum  486 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.1.1. Dades del material:          1.1.2. Estat de  càrregues: 
 

 
1.1.3. El càlcul d’una biga "NOU\BAU" tipus 1 
 

 

 
Del tipus 1  es necessiten: 
 81 bigues  "NOU\BAU": NBn-160  (CS20/15/20CS)/486 
 

Tipus d’acer                    = 
Inoxidable AISI-304 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.030.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.900 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2 

 pes del cel ras 20 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts  Total 300 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  200 kp/m2 
 
Càrrega total  500 kp/m2 

Tria del perfil 

Moment màxim calculat M= 811 mkp Wx= 39,43 cm3 

Perfil NB: "NBn-160" (Ix= 436,74 cm4 Wx= 54,41 cm3) 

Reacció total R= 668 kp Tracció als cargols = 100 kp 

Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = 1.1.1.1.1.1240 kp Deflexió inicial dy = 12,24mm 

Comprovacions 

  Sigma de treball  = 1.490 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 1,95 

  Fletxa romanent  = 0,9 cm Relació Llum / fletxa = 539,4 
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1.2. Biga tipus 2 
 
 Llum  496 cm. 
 Intereix 70 cm. 
           
 
1.2.1. Dades del material:          1.2.2. Estat de  càrregues: 
 

 
1.2.3. El càlcul d’una biga "NOU\BAU" tipus 2 
 

 

 
Del tipus 2  es necessiten: 
 6 bigues  "NOU\BAU": NBg-160  (CS20/15/20CS)/496 

Tipus d’acer                    = 
Inoxidable AISI-304 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.030.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.900 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2 

 pes del cel ras 20 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts  Total 300 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  200 kp/m2 
 
Càrrega total  500 kp/m2 

Tria del perfil 

Moment màxim calculat M= 1.076 mkp Wx= 52,32 cm3 

Perfil NB: "NBg-160" (Ix= 553,39 cm4 Wx= 68,83 cm3) 

Reacció total R= 868 kp Tracció als cargols = 130 kp 

Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = 1.1.1.1.1.2316 kp Deflexió inicial dy = 13,39mm 

Comprovacions 

  Sigma de treball  = 1.563 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 1,86 

  Fletxa romanent  = 0,98 cm Relació Llum / fletxa = 505,09 
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1.3. Biga tipus 3 
 
 Llum  316 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.3.1. Dades del material:          1.3.2. Estat de  càrregues: 
 

 
1.3.3. El càlcul d’una biga "NOU\BAU" tipus 3 
 

 

 
Del tipus 3  es necessiten: 
 9 bigues  "NOU\BAU": NBg-120  (CS10/15/10CS)/316 

Tipus d’acer                    = 
Inoxidable AISI-304 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.030.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.900 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2 

 pes del cel ras 20 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts  Total 300 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  200 kp/m2 
 
Càrrega total  500 kp/m2 

Tria del perfil 

Moment màxim calculat M= 343 mkp Wx= 16,68 cm3 

Perfil NB: "NBg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 

Reacció total R= 434 kp Tracció als cargols = 65 kp 

Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = 1.1.1.1.1.3182 kp Deflexió inicial dy = 4,33mm 

Comprovacions 

  Sigma de treball  = 956 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,03 

  Fletxa romanent  = 0,33 cm Relació Llum / fletxa = 969,33 
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1.4. Biga tipus 4 
 
 Llum  125 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.4.1. Dades del material:          1.4.2. Estat de  càrregues: 
 

 
1.4.3. El càlcul d’una biga "NOU\BAU" tipus 4 
 

 

 
Del tipus 4  es necessiten: 
 15 bigues  "NOU\BAU": NBn-120  (CS15CS)/125 

Tipus d’acer                    = 
Inox g=1,5mm AISI·304 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.030.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.600 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2 

 pes del cel ras 20 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts  Total 300 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  200 kp/m2 
 
Càrrega total  500 kp/m2 

Tria del perfil 

Moment màxim calculat M= 53 mkp Wx= 2,87 cm3 

Perfil NB: "NBn-120" (Ix= 160,11 cm4 Wx= 26,65 cm3) 

Reacció total R= 171 kp Tracció als cargols = 25 kp 

Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = P= 68 kp Deflexió inicial dy = 0,15mm 

Comprovacions 

  Sigma de treball  = 198 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 13,13 

  Fletxa romanent  = 0,01 cm Relació Llum / fletxa = 11.363,64 
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1.5. Biga tipus 5 
 
 Llum  186 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.5.1. Dades del material:          1.5.2. Estat de  càrregues: 
 

 
1.5.3. El càlcul d’una biga "NOU\BAU" tipus 5 
 

 

 
Del tipus 5  es necessiten: 
 6 bigues  "NOU\BAU": NBg-120  (CS05/15/05CS)/186 
 

Tipus d’acer                    = 
Inoxidable AISI-304 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.030.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.900 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2 

 pes del cel ras 20 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts  Total 300 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  200 kp/m2 
 
Càrrega total  500 kp/m2 

Tria del perfil 

Moment màxim calculat M= 118 mkp Wx= 5,74 cm3 

Perfil NB: "NBg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 

Reacció total R= 255 kp Tracció als cargols = 38 kp 

Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = P= 116 kp Deflexió inicial dy = 0,47mm 

Comprovacions 

  Sigma de treball  = 329 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 8,81 

  Fletxa romanent  = 0,04 cm Relació Llum / fletxa = 4.769,23 
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REFORÇ D’ESTRUCTURES AMB PERFILS METÀL·LICS 
 

-Bases de càlcul per els perfils: 

• Coeficient de seguretat per a accions permanents 1,35. 

• Coeficient de seguretat per a accions variables 1,50. 

• Sobrecàrregues d’ús per zona administrativa:  

o Càrrega uniforme 2 KN/m2. 

o Càrrega puntual 2KN. 

• Sobrecàrregues d’ús per cobertes transitables per a ús privat:  

o Càrrega uniforme 1 KN/m2. 

o Càrrega puntual 2KN. 

• Pesos propis:  

o Forjats unidireccionals o bidireccionals de gruix < 30 cm: 4KN/m2. 

o Parets o fulles simples d’obra < 14 cm: 5KN/m. 

o Coberta plana, recrescut, amb impermeabilització vista protegida:1,5 

KN/m2. 

• Tensió de límit elàstic (S275J0): 275 N/mm2. 

• Mòdul elàstic E: 210.000 N/mm2. 

• Mòdul de rigidesa G: 81000 N/mm2.   

 

-Càlcul dels perfils: 

Reforç amb perfils metàl·lics per aguantar la caixa d’escala: 

Ja
ss

er
a 

2

Ja
ss

er
a 

2

Jassera 1

1,
38

2,13

2,
66
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Sostre planta tercera, solució caixa escala, jàsser a 1 

 

Càrrega puntual variable

2.13

Càrrega variable

Càrrega fixa ( Forjat+ paret badalot)

 

 

Càrregues fixes: 

• Paret  5KN/m 

• Forjat 1,38m x 4KN/m2 = 5,52KN/m 

Càrregues fixes majorades: 

• Paret 5KN/m x 1,35 = 6,75KN/m  

• Forjat 5,52KN/m x 1,35 = 7,45KN/m  

Càrregues variables: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 1,38m x 1KN/m2 = 1,38KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 1,38KN/m x 1,5 = 2,07KN/m  

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 6,75KN/m + 7,45KN/m + 2,07KN/m = 16,27KN/m  

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN 

 

Moment amb sobrecarrega repartida: 

M1 = (16,27KN/m x 2,13^2m) / 8 = 9,22KNm  

Moment amb sobrecàrrega puntual: 

M2 = (14,2KN/m x 2,13^2m) / 8 + (3KN x 2,13) / 4 = 8,05 + 1,59 = 9,64KNm  
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Comprovació amb bigues metàl·liques: 

• IPE 120, W = 53 cm3 = 53 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 9,22 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =173,96 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (17,39 Kg/mm2 x 2,13^2 m2) / 12cm = 6,57 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 9,64 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =181,88 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (18,18 Kg/mm2 x 2,13^2 m2) / 12cm = 6,87 mm < 10mm  

 

Conclusió: 

Es muntaran dos perfils metàl·lics IPE 120, i se’n muntaran dos per facilitar el 

muntatge. 

 

Sostre planta tercera, solució caixa escala, jàsser a 2 

 

Càrrega variable, Sobrecàrregues d'ús

Càrrega fixe, Pes propi

2.66

Càrrega puntual variable

Càrrega puntual fixe

 

 

Càrregues fixes: 

• Paret  5KN/m 

• Forjat 0,27m x 4KN/m2 = 1,08KN/m 

• Jàssera 1 = (5KN/m + 5,52KN/m + 1,38KN/m) x 2,66m = 31,65KN;           

31,65KN / 2 = 23,8KN  

Càrregues fixes majorades: 

• Paret 5KN/m x 1,35 = 6,75KN/m  

• Forjat 1,08KN/m x 1,35 = 1,45KN/m  

• Jàssera 1 = 23,8KN x 1,35 = 32,13KN 
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Càrregues variables: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27m x 1KN/m2 = 0,27KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27KN/m x 1,5 = 0,40KN/m  

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 6,75KN/m + 1,45KN/m + 0,40KN/m = 8,6KN/m  

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN + 32,13KN = 35,13KN 

 

Moment amb pes propi i sobrecarrega repartida: 

M1 = (8,6KN/m x 2,66^2m) / 8 + (23,8KN x 2,66m) / 4 = 7,60KNm + 15,82KN/m = 

23,42 KN/m  

Moment amb pes propi i sobrecàrrega puntual: 

M2 = (8,2KN/m x 2,66^2m) / 8 + (26,8KN x 2,66) / 4 = 7,25 + 17,82 = 25,07KNm  

 

Comprovació amb bigues metàl·liques: 

• IPE 120, W = 53 cm3 = 53 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 23,42 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =441,88 N/mm2 > 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (44,18 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 12cm = 26,05 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 25,07 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =473,01 N/mm2 > 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (47,30 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 12cm = 27,88 mm > 10mm  

 

• IPE 140, W = 77,3 cm3 = 77,3 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 23,42 x 10^6 Nmm / 77,3 x 10^3 mm3 =302,9 N/mm2 > 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (30,29 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 14cm = 15,30 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 25,07 x 10^6 Nmm / 77,3 x 10^3 mm3 =324,3 N/mm2 > 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (32,43 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 14cm = 16,39 mm > 10mm  
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• IPE 160, W = 109 cm3 = 109 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 23,42 x 10^6 Nmm / 109 x 10^3 mm3 =214,8 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (21,48 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 16cm = 9,49 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 25,07 x 10^6 Nmm / 109 x 10^3 mm3 =230 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (23,0 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 16cm = 10,17 mm < 10mm  

 

• IPE 180, W = 146 cm3 = 146 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 23,42 x 10^6 Nmm / 146 x 10^3 mm3 =160,4 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (16,04 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 18cm = 6,3 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 25,07 x 10^6 Nmm / 146 x 10^3 mm3 =171,71 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (17,17 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 18cm = 6,7 mm < 10mm  

 

Conclusió: 

Es muntaran dos perfils metàl·lics IPE 180, i se’n muntaran dos per facilitar el 

muntatge. 

 

Sostre planta primera i segona, solució caixa escal a, jàssera 1  

Càrrega puntual variable

2.13

Càrrega variable

Càrrega fixe ( Forjat)

 

Càrregues fixes: 

• Forjat 1,38m x 4KN/m2 = 5,52KN/m 

Càrregues fixes majorades: 

• Forjat 5,52KN/m x 1,35 = 7,45KN/m  

Càrregues variables: 
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• Sobrecàrrega d’ús repartida 1,38m x 2KN/m2 = 2,76KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 2,76KN/m x 1,5 = 4,14KN/m  

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 7,45KN/m + 4,14KN/m = 11,59KN/m  

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN 

 

Moment amb sobrecarrega repartida: 

M1 = (11,59KN/m x 2,13^2m) / 8 = 6,57KNm  

Moment amb sobrecàrrega puntual: 

M2 = (7,45KN/m x 2,13^2m) / 8 + (3KN x 2,13) / 4 = 4,22 + 1,59 = 5,81KNm  

 

Comprovació amb bigues metàl·liques: 

 

• IPE 120, W = 53 cm3 = 53 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 6,57 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =123,96N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (12,39 Kg/mm2 x 2,13^2 m2) / 12cm = 4,68 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 5,81 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =109,62 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (10,96 Kg/mm2 x 2,13^2 m2) / 12cm = 6,46 mm < 10mm  

 

Conclusió: 

Es muntaran dos perfils metàl·lics IPE 120, i se’n muntaran dos per facilitar el 

muntatge. 
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Sostre planta primera i segona, solució caixa escal a, jàssera 2  

 

Càrrega variable, Sobrecàrregues d'ús

Càrrega fixe, Pes propi

2.66

Càrrega puntual variable

Càrrega puntual fixe

 

 

Càrregues fixes: 

• Forjat 0,27m x 4KN/m2 = 1,08KN/m 

• Jàssera 1 = (5,52KN/m + 1,38KN/m) x 2,66m = 18,35KN / 2 = 9,17KN  

Càrregues fixes majorades: 

• Forjat 1,08KN/m x 1,35 = 1,45KN/m  

• Jàssera 1 = 9,17KN x 1,35 = 12,37KN 

Càrregues variables: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27m x 2KN/m2 = 0,54KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27KN/m x 1,5 = 0,40KN/m  

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 1,45KN/m + 0,54KN/m = 1,99KN/m  

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN + 12,73KN = 15,73KN 

 

Moment amb pes propi i sobrecarrega repartida: 

M1 = (1,99KN/m x 2,66^2m) / 8 + (12,73KN x 2,66m) / 4 = 1,76KNm + 8,22KN/m = 

9,98KN/m 

Moment amb pes propi i sobrecàrrega puntual: 

M2 = (1,45KN/m x 2,66^2m) / 8 + (15,73KN x 2,66) / 4 = 1,28 + 10,46 = 11,74KNm  
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Comprovació amb bigues metàl·liques: 

 

• IPE 120, W = 53 cm3 = 53 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 9,98 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =188.30 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (18,80 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 12cm = 11,10 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 11,74 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =221,50 N/mm2 > 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (22,15 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 12cm = 13,06 mm > 10mm  

 

• IPE 140, W = 77,3 cm3 = 77,3 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 9.98 x 10^6 Nmm / 77,3 x 10^3 mm3 =129,10 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (12,91 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 14cm = 6,52 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 11,74 x 10^6 Nmm / 77,3 x 10^3 mm3 =151,8 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (15,18 Kg/mm2 x 2,66^2 m2) / 14cm = 7,67 mm < 10mm  

 

Conclusió: 

Es muntaran perfils metàl·lics IPE 160, per anar mé s sobrats i per facilitar el 

muntatge. 

Bigues de perfils metàl·lics per lligar l’estructura vertical posterior: 

 

0,27

3,
76
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Sostre planta tercera, solució lligat de l’estructu ra vertical, jàssera  

Càrrega puntual variable

3,76

Càrrega fixe, Pes propi

Càrrega variable, Sobrecàrregues d'ús

 

Càrregues fixes: 

• Paret  5KN/m 

• Forjat 0,27m x 4KN/m2 = 1,08KN/m 

Càrregues fixes majorades: 

• Paret 5KN/m x 1,35 = 6,75KN/m  

• Forjat 1,08KN/m x 1,35 = 1,45KN/m  

Càrregues variables: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27m x 1KN/m2 = 0,27KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27KN/m x 1,5 = 0,40KN/m  

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 6,75KN/m + 1,45KN/m + 0,40KN/m = 8,6KN/m  

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN 

 

Moment amb sobrecarrega repartida: 

M1 = (8,6KN/m x 3,76^2m) / 8 = 15,19KNm  

Moment amb sobrecàrrega puntual: 

M2 = (8,2KN/m x 3,76^2m) / 8 + (3KN x 3,76) / 4 = 14,49 + 2,82 = 17,31KNm  
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Comprovació amb bigues metàl·liques: 

• UPN 120, W = 60,7 cm3 = 60,7 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 15,19 x 10^6 Nmm / 60,7 x 10^3 mm3 =250,24 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (25,02 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 12cm = 29,47 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 17,31 x 10^6 Nmm / 60,7 x 10^3 mm3 =285,17 N/mm2 > 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (28,51 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 12cm = 33,59mm > 10mm  

 

• UPN 140, W = 86,4 cm3 = 86,4 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 15,19 x 10^6 Nmm / 86,4 x 10^3 mm3 =175,81 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (17,58Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 14cm = 17,75 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 17,31 x 10^6 Nmm / 86,4 x 10^3 mm3 =200,34 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (20,03 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 14cm = 20,23mm > 10mm  

 

• UPN 160, W = 116 cm3 = 116 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 15,19 x 10^6 Nmm / 116 x 10^3 mm3 =130,94 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (13,09Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 16cm = 11,57 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 17,31 x 10^6 Nmm / 116 x 10^3 mm3 =149,22 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (14,92 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 16cm = 13,18mm > 10mm  

 

• UPN 180, W = 150 cm3 = 150 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 15,19 x 10^6 Nmm / 150 x 10^3 mm3 =101,26 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (10,12Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 18cm = 7,95 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 17,31 x 10^6 Nmm / 150 x 10^3 mm3 =115,4 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (11,54 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 18cm = 9,06mm < 10mm  

 

Conclusió: 

Es muntaran dos perfils metàl·lics UPN 180, i se’n muntaran dos per facilitar el 

muntatge. 
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Sostre planta primera i segona, solució lligat de l ’estructura vertical, jàssera  

Càrrega puntual variable

3,76

Càrrega fixe, Pes propi

Càrrega variable, Sobrecàrregues d'ús

 

Càrregues fixes: 

• Forjat 0,27m x 4KN/m2 = 1,08KN/m 

Càrregues fixes majorades: 

• Forjat 1,08KN/m x 1,35 = 1,45KN/m 

Càrregues variables: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,27m x 2KN/m2 = 0,54KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,54KN/m x 1,5 = 0,81KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 1,45KN/m + 0,81KN/m = 2,26KN/m 

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN 

 

Moment amb sobrecarrega repartida: 

M1 = (2,26KN/m x 3,76^2m) / 8 = 3,99KNm 

Moment amb sobrecàrrega puntual: 

M2 = (1,45KN/m x 3,76^2m) / 8 + (3KN x 3,76) / 4 = 2,56 + 2,82 = 5,38KNm 
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Comprovació amb bigues metàl·liques: 

• UPN 120, W = 60,7 cm3 = 60,7 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 3,99 x 10^6 Nmm / 60,7 x 10^3 mm3 =65,73N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (6,57 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 12cm = 7,74 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 5,38 x 10^6 Nmm / 60,7 x 10^3 mm3 =88,63 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (8,86 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 12cm = 10,43mm > 10mm  

 

• UPN 140, W = 86,4 cm3 = 86,4 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 3,99 x 10^6 Nmm / 86,4 x 10^3 mm3 =46,18 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (4,61Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 14cm = 4,66 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 5,38 x 10^6 Nmm / 86,4 x 10^3 mm3 =62,26 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (20,03 Kg/mm2 x 3,76^2 m2) / 14cm = 6,28mm < 10mm  

 

Conclusió: 

Es muntaran dos perfils metàl·lics UPN 160 per anar  sobrats, i també per facilitar 

el muntatge. 

Bigues de perfils metàl·lics per refer el forjat dels antics banys:  

 

4,
96

0,55
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Sostre planta primera i segona, solució refet de fo rjat dels antics banys, Bigueta  

 

Càrrega puntual variable

4,96

Càrrega fixe, Pes propi

Càrrega variable, Sobrecàrregues d'ús

 

Càrregues fixes: 

• Forjat 0,55m x 4KN/m2 = 2,2KN/m 

Càrregues fixes majorades: 

• Forjat 2,2KN/m x 1,35 = 2,97KN/m  

Càrregues variables: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 0,55m x 2KN/m2 = 1,1KN/m 

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN 

Càrregues variables majorades: 

• Sobrecàrrega d’ús repartida 1,1KN/m x 1,5 = 1,6KN/m  

• Sobrecàrrega d’ús puntual 2KN x 1,5 = 3KN 

Càrrega total repartida: 

QT = 2,97KN/m + 1,6KN/m = 4,62KN/m  

Càrrega total puntual: 

PT = 3KN 

 

Moment amb sobrecarrega repartida: 

M1 = (4,62KN/m x 4,96^2m) / 8 = 14,20KNm  

Moment amb sobrecàrrega puntual: 

M2 = (2,97KN/m x 4,96^2m) / 8 + (3KN x 4,96) / 4 = 9,13 + 3,72 = 12,85KNm  

 

Comprovació amb bigues metàl·liques: 

 

• IPE 120, W = 53 cm3 = 53 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 14,20 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =267,92N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (26,79 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 12cm = 54,92 mm > 10mm  
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Tensió màx.2 = 12,85 x 10^6 Nmm / 53 x 10^3 mm3 =242,45 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (24,24 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 12cm = 49,70 mm > 10mm  

 

• IPE 140, W = 77,3 cm3 = 77,3x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 14,20 x 10^6 Nmm / 77,3 x 10^3 mm3 =183,69N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (18,36 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 14cm = 32,28 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 12,85 x 10^6 Nmm / 77,3 x 10^3 mm3 =166,23 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (16,62 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 14cm = 29,21 mm > 10mm  

 

• IPE 160, W = 109 cm3 = 109 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 14,20 x 10^6 Nmm / 109x 10^3 mm3 =130,27N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (13,02 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 16cm = 20,03 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 12,85 x 10^6 Nmm / 109x 10^3 mm3 =117,88 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (11,78 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 16cm = 18,12 mm > 10mm  

 

• IPE 180, W = 146 cm3 = 146 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 14,20 x 10^6 Nmm / 146x 10^3 mm3 =97,26N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (9,72 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 18cm = 13,29 mm > 10mm  

 

Tensió màx.2 = 12,85 x 10^6 Nmm / 146x 10^3 mm3 =88,01 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (8,80 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 18cm = 12,02 mm > 10mm  

 

• IPE 200, W = 194 cm3 = 194 x 10^3 mm3 

 

Tensió màx.1 = 14,20 x 10^6 Nmm / 194x 10^3 mm3 =73,19N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.1 = (7,31 Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 20cm = 9,0 mm < 10mm  

 

Tensió màx.2 = 12,85 x 10^6 Nmm / 194x 10^3 mm3 =66,23 N/mm2 < 275 N/mm2 

Fletxa màx.2 = (6,62Kg/mm2 x 4,96^2 m2) / 20cm = 8,14 mm < 10mm  

Conclusió: 

Es muntaran perfils metàl·lics IPE 200. 
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REFORÇ DE FORJATS AMB CONNECTORS (TECNARIA) 

Per a fer el càlcul dels connectors Tecnaria s’ha fet servir el programa de càlcul 

exclusiu pel sistema, que està penjat a la web www.refuerzo-forjados.com, i aquest 

ens ha donat aquests resultats: 

• Per el tros de forjat que mesura 1,25 m: 
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• Per el tros de forjat que mesura 1,94 m: 
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• Per el tros de forjat que mesura 4,96 m: 
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5.3 CONTROL DE QUALITAT 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988 
 
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 
precisos per a la seva finalitat, podent 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 seran 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 al 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, restant 
obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu 
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 que 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 l’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, restant facultat el propietari per 
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rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
 
 
1 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 justificarà especialment que no altera perjudicialment 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 parèntesi 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 disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del 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 
 
 
2 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): 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 115 
 

− 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 
físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 
de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva 
segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques 
gramulomètriques fins la seva 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 en el que 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 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) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
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− 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) 

 
3 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. Es 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 a definir per 
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. 
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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 les feines 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 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 compressió i estabilitat de volum. 

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

els assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent 
certificat, segons 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 junt amb els resultats de l’autocontrol. 
(RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 
− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons 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) 
− Putzolanicitat (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 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) 
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− Finor de molta (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 del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 

80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per 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) 

 
4 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: 

 
− Esta prohibida l’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 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. 
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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 infraroig (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) 
− 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. 
 
5 ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
− L’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 el pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte el 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 del 35% i la de fum de sílice del 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 
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els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons 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 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 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) 
− 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) 

 
6 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 i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
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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 a definir per 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 ó 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 el 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 
prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius : 
 

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

− 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) 

 
7 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): 
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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 a definir per 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 oficialment reconegut 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). 
 

− 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 
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. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 
amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi 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 parèntesi: 
 

− 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) 

 
8 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 a definir per 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 oficialment 

reconegut 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). 
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− 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 al 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 resalts 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. 

 
− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos 

d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de 
l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE 
(control a nivell normal). 

 
− En el cas d’existir 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, e 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. 
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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) 
− Doblegat-desdoblegat (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) 

 
9 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 a definir per 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. 
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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 trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Doblegat 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) 
− 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) 

 
10 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
− Els maons 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 “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): 
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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’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 

de la RL-88. 
 
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) 
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− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
 

11 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 

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 garantitzant 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 te 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. 
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− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en 
l’autorització d’us 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. 
 
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 parèntesi: 
 
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. 

 
12 MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com 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 a definir 

per 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: 
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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 especifica les seves 

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 garantitza 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, el 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 parèntesi: 
 

− 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) 

 
13 MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com 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): 
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− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir 

per 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 especifica les seves 

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 garantitza les característiques requerides en la 

comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, 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, el 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. 

 
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: 
 

− 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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14 MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC  
 
 
− El material que s’utilitzarà com 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 garantitza les característiques 

requerides per el 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 seva 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. 
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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 parèntesi: 
 

− 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) 
 

15 POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com 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 
Reglamentaria 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 O. de 29/07/94 o a definir per 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. 
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− 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 (eximit 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. 
− Certificat on constarà que 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 (eximit d’assaigs), lliurat 

per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que 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 s’indica 
als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 
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− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions 
establertes als articles 1.5 i 2.5 de l’O. 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 parèntesi i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. 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 el 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 
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5.3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 ANTECEDENTS 
 

1.1 Objecte 
  La finalitat de l’estudi és la definició de les mesures preventives adequades 

als riscos d’accidents i malalties professionals que comporta la realització de 

l’obra, i les feines d’implantació, conservació i manteniment de les 

instal·lacions preceptives d’ higiene i benestar dels treballadors. 

 

  Servirà per a donar unes normes bàsiques a les empreses constructores i 

instal·ladores per al compliment de les seves obligacions en l’àmbit de la 

prevenció dels riscos professionals, sempre sota control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut i d’acord amb el Real Decret 555/1986, de 21 de 

Febrer que estableix l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i 

Higiene en el Treball, en els projectes d’edificis i obres públiques. 

 

  S’observen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció, establertes al Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 

núm. 256 del 25/10/97). 

 

  Amb l’estudi de Seguretat s’intenta : 

 

  - Garantir la salut i la integritat dels treballadors. 

  - Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o per falta de mitjans. 

  - Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat. 

  - Definir els riscos i aplicar les tècniques més adequades per a reduir-los. 

  - Determinar els costos dels mitjans de protecció i de prevenció. 

  - Avaluar els costos de protecció i de seguretat. 

 

 1.2 Àmbit d’aplicació 

 

  Aquest document és vinculant en l’adjudicació del Contracte d’execució de 

l’obra, i per tant afecta als empleats de les empreses de Contracta i 

Subcontracta relacionats amb els treballs de construcció i el muntatge de les 

instal·lacions descrits a la memòria. 

  En aquest sentit, l’Empresa o Empreses que participin en l’execució de l’obra 

han de  tenir en  compte el següent: 
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  - L’observació estricta de la vigent Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (O. de 9.03.71) i la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/95 de 8/11/95), així com de totes les disposicions legals 

que existeixin o que puguin ser dictades sobre el tema. 

 

  - Les Empreses Contractistes, a través dels seus representants legals, 

encarregats, capatassos, caps d’equip, Comitè d’Empresa o delegats de 

prevenció i Comitè de Seguretat i Salut donaran a conèixer al seu 

personal totes les normes de seguretat que s’hagin d’aplicar en el recinte 

de l’obra. 

 

  - Els treballs o serveis que hagin estat subcontractats estaran, a efectes 

de Seguretat, sota responsabilitat del Contractista Principal, que es 

responsabilitzarà plenament de l’actuació del personal dels 

subcontractistes. 

 

 1.3 Disposicions legals d’aplicació 

 

  Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a : 

 

  - L’Estatut dels Treballadors. Llei 8/80 del 10.03.80. 

 

  - L’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (O.M. 9.03.71 

B.O.E. 16.03.71). 

 

  - L’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el 

Treball en els projectes d’edificació i obres públiques (RD 555/1986 del 

21.02.86) i les seves modificacions (RD 24/1990 del 19.01.90). 

 

  - La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de 8 de novembre 

B.O.E. núm. 269 de 10 de novembre de 1995). 

 

  - Model de Llibre d’Incidències de les obres a les que sigui obligatori un 

Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball (Orde 20.09.86). 
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  - Reglament de Seguretat i Higiene a la Indústria de la Construcció. (O.M. 

20.05.52 - B.O.E. 15.06.52). 

 

  - Ordenança de Treball de Construcció, Vidre i Ceràmica.  (O.M. 28.08.70 

- B.O.E. 5, 7, 8 i 9.09.70). 

 

  - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió en Instruccions Tècniques 

Complementàries. (O.M. 20.09.73 - B.O.E. 9.10.73). 

 

  - Reglament d’aparells elevadors per a obres. (O.M. 23.05.77 - B.O.E. 

14.06.77). 

  - Reglament d’aparells d’Elevació i Manutenció (RD 2291/1985 del 

08.11.85). 

 

  - Aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 

84/528/CEE sobre aparells elevadors i de manipulació mecànica. 

 

  - Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 

en el Treball (RD 485/1997 del 14.04.97). 

 

  - Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 del 17.01.97). 

 

  - Real Decret 668/1980 del 8 de febrer, sobre emmagatzematge de 

productes químics (R.D., B.O.E. 20/05/82). 

 

  - ITC-MIE-APQ-001, Emmagatzematge de Líquids Inflamables i 

Combustibles (O.M., B.O.E. 30/07/91). 

 

  - Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 

  - Ordenança Laboral per a la Indústria de la Construcció, Vidre i Ceràmica 

del 28 d’agost de 1970. 

 

  - Reglament de Recipients a Pressió. 

 

  - Reglament de Línies de Baixa i Alta Tensió. 
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  - Reglament de Policia Minera i Explosius. 

 

  - Plec de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

 

  - Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el 

Treball en els projectes d’edificació i obres públiques (Real Decret 

555/1986, 21/02/86) (BOE 21/03/86) i (Real Decret 84/90) (BOE 

21/01/90). 

 

  - Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). 

 

  A part de les disposicions legals citades, es tindran presents les Normes 

contingudes al Reglament de Regim Interior i al Pla de Seguretat de 

l’empresa, així com les que procedeixin del Comitè de Seguretat i, en el seu 

cas, dels convenis col·lectius i, pel seu interès, el repertori de recomanacions 

protectores de l’O.I.T. i les Directives C.E.E. 

 

 1.4 Modificacions i alternatives  

 

  El contractista de l’obra està obligat a elaborar un pla de Seguretat i Higiene 

en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu 

propi sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes en el present 

projecte.  En aquest pla, s’inclouran les propostes alternatives de prevenció 

que l’empresa adjudicatària proposi, amb la corresponent valoració 

econòmica, que no implicarà variació en l’import total. 

 

  El pla podrà ser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de les 

possibles incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb 

l’aprovació expressa del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut i de la 

Direcció Facultativa. 

  Una còpia del Pla de Seguretat i Higiene i de les possibles 

modificacions ulteriors serà lliurada al Comitè de Seguretat i Higiene, o bé als 

representants dels treballadors del Centre de Treball, els quals podran presentar, 

per escrit i de manera raonada, els suggeriments i les alternatives que considerin 

oportunes. 
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2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I DE LES INSTAL·LACION S 

 

 2.1 Situació  

 L’obra està situada al carrer Balmes nº8 de la població de Mataró. 

 2.2 Termini d’execució 

  S’ha programat un termini d’execució de 7 mesos. 

 2.3 Pressupost d’execució 

  El pressupost total de l’obra és de xxxxxxxxxxxxxx. 

 2.4 Nombre de treballadors  

  El nombre de treballadors estimat, en base als estudis de planificació de 

l’execució de l’obra, pot arribar a un màxim de 15 operaris, treballant 

simultàniament. 

2.5 Accés i condicions de l’entorn 

Es prendran les degudes precaucions (senyalització, permisos municipals, 

etc.) en els treballs a realitzar.    

  Entorn: zona urbana amb densitat de circulació. 

2.6 Centres d’atenció d’urgències 

• Hospital de Mataró 

  Adreça: Carretera de cirera s/n 08304 Mataró 

  Telèfon:937417700 

• Bombers de Mataró 

 Adreça: Via Sergia s/n 08304 Mataró 

  Telèfon:937578686 

• Policia de Mataró 

 Adreça: Plaça Granollers 11  08303 Mataró 

  Telèfon:937582333 

 2.7 Serveis afectats  

Els serveis d’ús públic i/o privat que poden interferir en el correcte i bon 

funcionament de l’obra són els següents: 

Superficials: No s’afecta les vies de circulació, solsament quan portin material 

o containers per recollir la runa. 

Soterranis: No s’afecta les instal·lacions d’aigua ni electricitat.                                                                                                                            

   

 2.8 Descripció dels processos i programació dels t reballs  

  Les diferents fases de l’obra són: 

• Reparació i reforç de l’estructura horitzontal. 
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• Reparació i reforç de l’estructura vertical. 

• Desconstrucció i redistribució dels envans dels habitatges.  

• Muntar un ascensor.  

• Reconstruir la escala. 

• Refer la instal·lació d’aigua, electricitat i desaigües. 

• Canviar fusteria de portes i finestres.  

• Impermeabilitzar la coberta. 

• .Impermeabilitzar les façanes  

• Fer acabats de tot l’edifici. 

 

3 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT 

3.1 Objecte 

  Es tracta de definir els riscos que més usualment sorgeixen en l’execució 

material de l’obra, i d’establir les normes de seguretat individuals i col·lectives 

i les proteccions més adequades per a evitar-los. 

  Pel tipus d’obra, s’han agrupat els diferents treballs en apartats de 

característiques semblants i que seran : 

  - ESTRUCTURES, METÀL·LICA I DE FORMIGÓ. 

  - RAM DE PALETA, REVESTIMENTS I ACABATS 

  - MUNTATGE D’EQUIPS I MAQUINÀRIA. 

  - INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES. 

  - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I INSTRUMENTACIÓ. 

  - RAM DE LAMPISTA. 

  Treballs amb riscos especials descrits a l’ANNEX I 

 Identificació dels riscs 

3.2 Estructures, metàl·liques i de formigó 

  Treballs  

  - Muntatge d’elements auxiliars (bastides, elevació, etc.). 

  - Encofrats i armats. 

  - Muntatge i soldadura d’estructures d’acer laminat. 

  - Pavimentació. 

  - Reparació d’arrebossats de façana. 

  - Muntatge de bigues Nou Bau. 

  Per a tots aquests treballs es preveu el muntatge de bastides formades per 

una estructura tubular i les corresponents plataformes de treball, 

dimensionades per a suportar el pes del formigó, la ferralla i les empentes del 
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vent, amb el suficient espai per a treballar correctament i amb les màximes 

garanties de seguretat (col·locació de baranes, xarxes, etc.). 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes en general, al mateix nivell o des de diferents alçades. 

  - Talls a les mans, ferides punxants als peus. 

  - Cops, principalment a les mans, peus i cap. 

  - Caigudes de material i eines. 

  - Cremades.   

  - Projecció de partícules, pastes i morter, especialment als ulls. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Protegir amb baranes i entornpeu tots els forats de l’obra. 

  - Instal·lar baranes a les plataformes de les bastides. 

  - Portar les eines de mà lligades amb mosquetó. 

  - Complir correctament les normes de desencofrat. 

  - Anular totes les puntes que sobresurtin de les fustes utilitzades a l’obra. 

  - Emmagatzemar correctament els materials. 

  - Evitar el pas per sota de les bastides i les zones de treball de la grua o 

de les plataformes. 

 

  Proteccions personals  

  - Casc amb certificat CE obligatori. 

  - Sabates amb sola reforçada, i/o de seguretat, amb certificat CE. 

  - Guants i botes de goma, especialment en el vessament del formigó. 

  - Cinturó de seguretat, sobre tot en el muntatge d’estructures metàl·liques, 

certificat CE. 

  - Equip de soldadura (davantal, guants, ulleres, polaines i calçat), certificat 

CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - Tots els forats verticals estaran protegits amb baranes de 0,90 m i amb 

entornpeu de 0,20 m, hi haurà solucions alternatives per als forats 

horitzontals. 

  - Està prohibit l’ús de cordes amb banderoles de senyalització, com a 

protecció.  Només es poden utilitzar per a delimitar les zones de treball. 

  - Les baranes, del tipus indicat en els plànols, es desmuntaran i 

s’estibaran en un lloc sec i segur. 
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3.3 Ram de paleta, revestiments i acabats  

  Treballs  

  - Construcció de cobertes. 

  - Construcció de parets i envans. 

  - Revestiments interiors i exteriors. 

  - Col·locació de cels rasos. 

  - Col·locació de portes i finestres. 

  - Col·locació de sanitaris. 

  Alguns d’aquests treballs es faran a l’exterior, sobre bastides i plataformes, 

que hauran de ser dimensionades per a suportar el pes dels materials i dels 

operaris, així com l’empenta del vent, amb un espai adequat per a poder 

treballar correctament, amb les màximes mesures de seguretat (baranes, 

entornpeus, xarxes, arriostraments, etc). 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes des d’alçades. 

  - Caigudes al mateix nivell o de poca elevació. 

  - Talls a les mans. 

  - Cops a les mans, peus i cap. 

  - Caigudes de material i d’eines. 

  - Projecció de partícules, morter o guix, especialment als ulls. 

  - Caiguda d’empostissats interiors. 

  - Aixafament de mans per materials pesants. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Baranes i entornpeus a bastides i cobertes. 

  - Baranes i entornpeus als forats d’obra i a les bastides. 

  - Eines elèctriques de doble aïllament, amb cables i endolls en bon estat. 

  - No sobrecarregar les bastides ni empostissats. 

  - No deixar materials en els passos del personal. 

  - Delimitar una zona de seguretat sota les bastides. 

  - Eliminar tots els claus i les puntes de les fustes. 

  - No elevar palets amb materials sense assegurar amb xarxes o plàstics. 

  - No manipular càrregues massa pesants. 

  Proteccions personals  

  - Casc homologat CE obligatori. 

  - Sabates amb sola i puntera reforçada i/o de seguretat amb certificat CE. 

  - Cables de seguretat i arnesos homologats CE. 
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  - Ulleres de seguretat. 

  - Guants per a materials tallants (planxes metàl·liques y peces 

ceràmiques). 

3.4 Muntatge d’equips i maquinària  

  Treballs  

  - Recepció i descàrrega d’equips i maquinària. 

  - Col·locació d’equips i maquinària al seu lloc. 

  - Muntatge de les diverses parts d’un equip o maquinària. 

  Per la gran diversitat d’equips i maquinàries que es munta a l’obra, amb 

volums i pesos molt variats, és molt important de procedir amb la màxima 

cura en totes les maniobres de descàrrega, de col·locació al seu lloc i de 

muntatge dels components, que s’hauran de realitzar sempre sota la direcció 

d’una persona experimentada. 

  Riscs més freqüents  

  - Aixafaments per caiguda d’equips i maquinària en les descàrregues. 

  - Maniobres de grues i plomes de camions. 

  - Aixafaments en la col·locació d’equips i maquinària al seu lloc (transport 

fins al seu lloc i col·locació). 

  - Talls a les mans. 

  - Caigudes de peces. 

  - Ruptura de bragues, eslingues, taulons, cables o ganxos de les grues, 

etc. 

  - Atrapaments en els corrons de transport. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Comprovació de bragues, taulons  i grues, tant del seu estat com de la 

seva capacitat per a suportar el pes que ha de carregar o arrossegar. 

  - Delimitar les zones de maniobra de les plomes de camió, tenint en 

compte els radis de gir. 

  - Delimitar la zona de pas per a transportar les càrregues fins al seu 

emplaçament. 

  - Manipular els corrons de transport amb eines adequades, mai amb les 

mans. 

  - Bastides amb baranes i entornpeus si es fan els muntatges en alçada. 

  - Escales amb peus antilliscants. 

  Proteccions personals  

  - Casc homologat CE obligatori. 
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  - Sabates amb sola i puntera reforçada i/o de seguretat amb certificat CE. 

  - Guants per a la manipulació dels materials tallants (planxes 

metàl·liques). 

  - Cables de seguretat i arnesos homologats CE quan es fassin els 

muntatges en alçada. 

3.5 Instal·lacions mecàniques  

  Treballs  

  - Muntatge de suports. 

  - Muntatge de tubs. 

  - Soldadura 

  - Col·locació de tubs a diferents nivells. 

  - Remodelació de tubs en instal·lacions existents. 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes des d’alçades. 

  - Talls a les mans. 

  - Cremades. 

  - Projecció de partícules, especialment als ulls. 

  - Aixafament i cops a les mans. 

  - Perill d’incendi o d’explosió. 

  - Tubs calents en les remodelacions. 

  - Tubs a pressió i/o amb líquids àcids, bàsics o tòxics en les 

remodelacions. 

  - Caigudes d’eines. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Baranes i entornpeus a les bastides estables. 

  - Eines en bon estat. Revisió dels cables d’alimentació, col·locació, estat i 

protecció de discos de tall, taladradores, aparells de soldadura, etc. 

  - Eines elèctriques de doble aïllament. 

  - Eines manuals portades en recipients adequats. 

  - Mampares per a evitar les projeccions en operacions de tall i soldadura. 

  - Escales en bon estat i amb peus antilliscants. 

  - Buidat dels tubs  i neteja, a les instal·lacions existents. 

  - Desconnexió de motors i tancament de les vàlvules a les instal·lacions 

existents, amb rètols i/o cadenats de seguretat. 

  - Protecció en superfícies calentes. 

  - Mesures contra incendis (mànegues, extintors, etc). 
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  Proteccions personals  

  - Casc homologat CE obligatori. 

  - Sabates amb sola i puntera reforçada i/o de seguretat amb certificat CE. 

  - Cables de seguretat i arnesos homologats CE. 

  - Ulleres de seguretat homologades CE. 

  - Guants per a la manipulació de materials tallants (planxes metàl·liques). 

  - Pitet i careta per a la soldadura. 

  - Mampares per a la soldadura. 

 

 

3.6 Instal·lació elèctrica i instrumentació  

  Treballs  

  - Muntatge de safates i tubs. 

  - Muntatge de suports. 

  - Muntatge d’instruments. 

  - Col·locació i connexionat de quadres elèctrics. 

  - Remodelació d’instal·lacions existents. 

  - Instal·lació i quadres d’obra. 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes des d’alçades. 

  - Talls i punxades a les mans. 

  - Aixafaments amb càrregues pesants. 

  - Electrocució. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Barana i entornpeu en bastides estables. 

  - Eines en bon estat. Revisió dels cables d’alimentació i dels endolls de les 

eines elèctriques, que han de ser de doble aïllament. 

  - Eines manuals portades en recipients adequats. 

  - Escales en bon estat i amb peus antilliscants. 

  - Manipular les càrregues pesades amb transportadors i palanques. 

  - Desconnectar interruptors, col·locant rètols i cadenats de seguretat, 

comprovar que no hi ha tensió. 

  - No treballar en línies amb tensió. 

  - Guspira amb projecció de partícules. 

  Proteccions personals  

  - Casc homologat CE obligatori. 
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  - Sabates amb sola i puntera reforçada i/o de seguretat amb certificat CE. 

  - Cables de seguretat i arnesos homologats CE. 

  - Ulleres de seguretat homologades CE. 

  - Guants aïllants  

  - Eines aïllants. 

  - Sabates aïllants. 

 

 

3.7 Ram de lampista  

  Treballs  

  - Muntatges en alçada. 

  - Soldadura. 

  - Tubs a diferents nivells. 

  - Remodelació d’instal·lació existent. 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes des d’alçades. 

  - Caigudes al mateix nivell o de poca elevació. 

  - Talls a les mans. 

  - Cops en mans, peus i cap. 

  - Caigudes de material i eines. 

  - Projecció de partícules, especialment als ulls. 

  - Aixafament de mans per materials pesants. 

  - Cremades. 

  - Tubs existents a pressió. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Baranes i entornpeus en les bastides estables. 

  - Eines en bon estat. Revisió dels cables d’alimentació, col·locació, estat i 

protecció de discs de tall, taladradores, aparells de soldadura, etc. 

  - Aparells de soldadura a gas amb juntes de goma en bon estat. 

  - Eines manuals portades en recipients adequats. 

  - Escales en bon estat i amb peus antilliscants. 

  - Buidat dels tubs i tancament de les vàlvules de pas amb rètol i/o cadenat 

de seguretat 

  - Protecció en superfícies calentes. 

  - Mesures contra incendis (extintors). 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 149 
 

  Proteccions personals  

  - Casc homologat CE obligatori. 

  - Sabates amb sola i puntera reforçada i/o de seguretat amb certificat CE. 

  - Cables de seguretat i arnesos homologats CE. 

  - Ulleres de seguretat homologades CE. 

  - Guants per a la manipulació de materials tallants. 

 

3.8 Instal·lacions en general 

  Treballs  

  Aquest apartat inclou tots els treballs relatius a : 

  - Xarxes de drenatge i sanejament. 

  - Climatització. 

  - Seguretat passiva i contra incendis. 

  - Comunicacions. 

  - Equipaments. 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes de personal. 

  - Caigudes d’objectes i materials. 

  - Cops i ferides en general. 

  - Cremades.    

  - Incendis i explosions causades per bufador. 

  - Pèrdues de coneixement per cansament o sobreesforços. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Usar màquines portàtils amb doble aïllament. 

  - Disposar adequadament les preses de terra. 

  - Revisar vàlvules, mànegues i bufadors per a evitar fugues de gasos. 

  - Allunyar i separar les bombones de gas de les fonts de calor. 

  - Comprovar l’estat general de les eines manuals. 

  - Realitzar les connexions sense tensió. 

  - Comprovar diàriament l’estat de les bastides i de les proteccions dels 

pous i forats. 

  Proteccions personals  

  - Granota de treball. 

  - Casc de seguretat certificat CE. 

  - Equip de soldador (pantalla, davantal, botes, etc.), certificat CE. 

  - Cinturó de seguretat, certificat CE. 
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  - Botes amb puntera reforçada, calçat de seguretat, certificat CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - Zones de treball netes i ordenades. 

  - Mitjans auxiliars adequats (escales, etc.). 

  - Senyalització dels llocs de perill. 

  - Plataformes i bastides amb baranes. 

3.9 Instal·lacions sanitàries 

  Es faran servir els banys del magatzem i part d’ell per acollir els següents 

serveis : 

  - Sanitaris. 

  - Vestuaris. 

  -  Direcció d’obra, constructora i magatzem general, es consideren integrats 

a l’obra civil. 

  - Farmaciola d’emergència i primeres cures. 

  Sanitaris  

  Rentamans, tovalloles, sabó i mirall. 

  Cabina aïllada amb porta i balda interior equipada amb wàter. 

   Vestuaris  

  - Taquilles metàl·liques. 

  - Cabina aïllada amb porta i balda interior equipada amb dutxa i penjador. 

  - Rentamans amb tovalloles, sabó i mirall. 

  - Bancs de fusta. 

  Normes generals de conservació  

  - Tots els elements (aixetes, desaigües, dutxes, etc.) estaran sempre en 

perfecte estat de funcionament. 

  - Els armaris i bancs estaran sempre a punt per a la seva utilització. 

  - Els materials utilitzats de la farmaciola es reposaran el més aviat 

possible. 

  - L’oficina de l’obra tindrà, de forma visible, el número de telèfon i l’adreça 

del centre d’assistència més proper. 

 3.10 Instal·lació elèctrica d’obra 

  Treballs  

  Prèvia petició de subministrament, indicant el punt d’entrega d’energia, es 

procedirà al muntatge de la instal·lació. 
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  La connexió es realitzarà d’acord amb l’informe facilitat per la companyia 

subministradora. L’equip haurà d’estar instal·lat a l’interior d’un armari de 

protecció homologat per la companyia subministradora. 

  El quadre general de distribució i protecció tindrà un seccionador general de 

tall automàtic, de tall omnipolar i de protecció contra pèrdues a terra, 

sobrecàrregues i fusibles mitjançant interruptors magnetotèrmics i 

diferencials de 300 mA. 

  El quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte accidental amb 

els elements en  tensió. 

  D’aquest quadre sortiran els circuits d’alimentació als quadres secundaris per 

a alimentar la maquinària d’elevació i les màquines, grues i eines, dotades 

d’interruptor automàtic general, amb sortides  protegides per  interruptor 

magnetotèrmic  i diferencial de 30 mA. 

  Del quadre general en sortirà també un circuit d’alimentació per als quadres 

secundaris on es connectaran les eines elèctriques en els diferents treballs.  

L’armari de protecció i sortida es col·locarà a la planta baixa de l’edifici, al 

costat de l’accés, amb la conformitat de la empresa subministradora. 

  Tots els conductors emprats estaran aïllats per a una tensió de treball de 

1000 V. 

  Riscs més freqüents  

  - Caigudes des d’alçada. 

  - Descàrregues elèctriques directes o indirectes. 

  - Caigudes al mateix nivell. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Considerar sota tensió qualsevol part de la xarxa mentre no es demostri 

el contrari. 

  - Tensar trams aeris entre el quadre general i els quadres secundaris. Si 

els conductors no suporten les tensions previstes, caldrà col·locar cables 

fiables amb una resistència de ruptura de 800 kg. o muntar una 

catenària. 

  - Fixar el conductor amb abraçadores. 

  - Protegir adequadament, a les zones de pas, els cables que vagin per 

terra. No col·locar materials damunt d’ells. 

  - Separar els circuits de la xarxa  d’enllumenat. 

  - Usar aparells  elèctrics estancs a l’aigua i de doble aïllament. 
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  - Connectar les màquines amb terminals de pressió, amb comandament 

de parada i posta en marxa. Aquestes derivacions no seran sotmeses a 

pressions que puguin provocar la seva ruptura. 

  - Situar les lluminàries de l’enllumenat general i els seus accessoris, a una 

alçada de 2,5 m. sobre el terra. Si forçosament s’han de situar més 

baixes se les protegirà amb una pantalla resistent.  

  - Disposar una senyalització clara i senzilla prohibint l’entrada a persones 

no autoritzades als locals on s’instal·li l’equip elèctric. Prohibir la 

manipulació a les persones no autoritzades. 

  - Instruir sobre les mesures a adoptar en cas d’incendi o d’accident 

elèctric. 

  - Substituir immediatament les mànegues que presentin algun desperfecte 

a la capa protectora aïllant. 

  - No utilitzar cables deteriorats o amb empalmes. 

  - Les connexions a les bases dels endolls es faran sempre amb endolls 

adequats. 

  Proteccions personals  

  - Casc certificat CE de seguretat, dielèctric si cal. 

  - Guants aïllants, certificat CE. 

  - Comprovador de tensió. 

  - Eines normals amb aïllament. 

  - Botes aïllants, o calçat de seguretat certificat CE. 

  - Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

  - Catifes i perxes aïllants. 

  Proteccions col·lectives  

  - Manteniment preventiu de l’estat de mànegues, quadres, preses de terra, 

endolls, etc. 

 3.11 Instal·lació contra incendis 

  Dins  d’una obra, com  a qualsevol  altre  lloc hi coexisteixen : 

  - Les fonts d’ignició : 

       . Soldadures. 

             . Connexions elèctriques. 

  - Les substàncies combustibles : 

             . Fusta. 

           . Carburants. 

             . Pintures, vernissos, coles i dissolvents  
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  Per això és important : 

  - Controlar l’emmagatzematge de les substàncies perilloses, clarament 

apilonades a l’exterior o en zones ben ventilades. 

  - Mantenir les zones netes i ordenades. 

  -  Revisar la instal·lació elèctrica. 

  Perquè el personal pugui apagar el foc o, si més no, controlar els seus 

efectes abans de l’arribada dels bombers, (que s’avisaran immediatament, 

cal un telèfon en un lloc visible, senyalitzat i de fàcil accés), serà necessari 

disposar d’extintors de neu carbònica i pólvores seques, que hauran d’estar 

instal·lats o ubicats en punts propers a les zones de pas i convenientment 

senyalitzats.  

      3.12 Talladora de material ceràmic  

  Riscs més freqüents  

  - Projecció de partícules i pols. 

  - Descarrega elèctrica. 

  - Ruptura de disc. 

  - Ferides, talls i amputacions de les extremitats superiors. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Utilitzar talladora elèctrica de doble aïllament. 

  - Col·locar sempre el protector del disc i de la transmissió. 

  - Comprovar l’estat del disc abans de començar el treball. 

  - No pressionar el disc amb la peça. Tampoc pressionar ni lateralment ni 

obliquament. 

  - Comprovar el bon estat del cable de alimentació i l’endoll. 

  Proteccions personals  

  - Casc. 

  - Guants de cuir. 

  - Màscara amb filtre. 

  - Ulleres antipartícules. 

  - Materials amb certificat CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - Col·locar mampares per a limitar la protecció de partícules. 

  - Procurar treballar fora de les zones de pas. 

  - Si el tall no es fa amb raig d’aigua, situar la màquina en zones ventilades. 

  - Comprovar la instal·lació elèctrica. 

 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 154 
 

     3.13 Serra circular 

  Riscs més freqüents  

  - Talls i amputacions. 

  - Descàrregues elèctriques. 

  - Ruptura de disc. 

  - Projecció de partícules. 

- Incendis 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Utilitzar serra de doble aïllament. 

  - Disposar de carcassa protectora en el disc i protectors en parts mòbils. 

  - Controlar els dents i l’estructura del disc. 

  - Mantenir neta la zona de treball. 

  - Controlar la presència de claus al serrar fustes. 

  - Comprovar el bon estat del cable i l’endoll. 

  Proteccions personals  

  - Casc de seguretat. 

  - Guants de cuir. 

  - Ulleres de protecció. 

  - Calçat anticlau. 

  - Materials amb certificat CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - Zona acotada per a la màquina, en lloc lliure de circulació. 

  - Extintor de pols antibrasa, proper. 

     3.14 Formigonera 

 

  Riscos més freqüents  

  - Descàrregues elèctriques. 

  - Atrapament en parts mòbils. 

  - Trabucaments en canvis d’emplaçament. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Situar la màquina en superfície plana i consistent, col·locant calzes. 

  - Protegir amb carcassa les parts mòbils. 

  - No introduir, en cap cas, el braç dins del tambor quan estigui en 

funcionament. 

  - Comprovar el bon estat del cable i l’endoll. 
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  Proteccions personals  

  - Casc de seguretat. 

  - Mono de treball. 

  - Guants de goma. 

  - Botes d’aigua. 

  - Careta antipols. 

  - Materials amb certificat CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - Zona de treball delimitada. 

  - Comprovar que el cable de alimentació està intacte i sense conductors 

desprotegits. 

3.15 Eines 

  Es contemplen els perills derivats de les següents eines : 

  - Trepant. 

  - Martell rotatiu. 

  - Pistola clavadora. 

  - Polidora. 

  - Disc radial. 

  - Maquinaria de tallar terratzo i rajola de valència. 

  - Equips de soldadura. 

  Riscs més freqüents  

  - Descàrregues elèctriques. 

  - Projecció de partícules. 

  - Caigudes de alçades. 

  - Sorolls. 

  - Generació de pols. 

  - Explosions e incendis 

  - Talls i ferides. 

 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Utilitzar màquines elèctriques de doble aïllament . 

  - Utilitzada per personal instruït en el seu us. 

  - Revisar periòdicament les eines i cables d’alimentació i el seu endoll. 

  - Guardar cada dia adequadament les eines en el magatzem de l’obra, 

prèvia neteja de les mateixes. 

  - No desconnectar les eines estirant el cable. 
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  - Treballar en posició estable. 

  - Utilitzar la màquina de forma correcta, sense forçar la direcció de l’eina, 

ni la seva capacitat. 

  Proteccions personals  

  - Casc de seguretat. 

  - Guants de cuiro. 

  - Protecció de ulls i orelles quan es faci servir la pistola clavadora. 

  - Cinturó de seguretat en els treballs a diferents alçades. 

  - Materials amb certificat CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - Zones de treball netes i ordenades. 

  - Mànega d’alimentació en bon estat. 

  - Els forats estaran protegits amb baranes o malles. 

     3.16 Medis auxiliars 

  Els medis auxiliars més emprats són els següents : 

  Ponts  

  Formats per plataformes metàl·liques suspeses mitjançant una estructura 

metàl·lica tubular amb arriostraments del mateix material. 

 

 

  Bastides de cavallet  

  Formen plataformes de tres taulells rígidament units, col·locats sobre dos 

peus en forma de "V" invertida, sense arriostrament. 

  Escales de mà  

  Seran de dos tipus, metàl·liques i de fusta, per a treballs d’alçades petites i de 

poc temps, o per a accedir a un lloc elevat sobre del nivell de la planta. 

 

  Perills més freqüents  

  - Caigudes per ruptura de plataforma, cables o graons. 

  - Caigudes de materials. 

  - Caigudes a nivell i des de diferents alçades. 

  - Cops i contusions. 

  Normes bàsiques de seguretat  

  - Dipositar els pesos suaument, flexionant els genolls. 

  - No acumular sobrecàrregues, ni persones. 

  - Mantenir les bastides netes i lliures d’obstacles. 
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   - Mantenir una distancia màxima de 3 m. entre pescant o cavallets. 

  - Col·locar baranes interiors de 0,70 m. i exteriors de 0,90 m. en bastides i 

la  separació a tancaments no serà més gran de 0,45 m. 

  -  No recolzar plataformes en unitats de l’obra. 

  - Escales amb peu antilliscant i tirant de seguretat. 

  - Per les escales no se transportaran càrregues de més de 25 kg. i les 

pujades i baixades es faran sempre de cara. 

  - Les escales d’accés a plataformes sobresortiran 1 m. per sobre de les 

mateixes. 

  Proteccions personals  

  - Granota de treball. 

  - Casc de seguretat. 

  - Sabates antilliscants. 

  - Materials amb certificat CE. 

  Proteccions col·lectives  

  - No passar, ni estibar materials sota les bastides. 

  - Senyalització de les zones d’influència en les operacions de muntatge i 

desmuntatge. 

 

4 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 4.1 Disposicions legals d’aplicació  

  Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en : 

  - Ordre de 26/08/1940 (BOE 29/08/40) sobre il·luminació dels Centres de 

Treball. 

 

  - Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (OM 21/11/59) (BOE 

27/11/59). Resolució de 16/02/61 i ordres : 9/12/59, 21/11/79, 12/05/60, 

28/03/62 i 18/10/89, vigents mentre se desenvolupi la Llei 31/1.995 amb 

el seu corresponent Reglament. 

 

  - O.M. de 2/06/61 sobre moviment manual de materials en obra. 

 

  - Decret 2414/1961 de 30/11/61.  Reglament d’indústries molestes, 

insalubres, nocives i perilloses.  Completat per Ordre de 15/03/63 i 

21/03/64 i modificat per Decret 3494/1964 (BOE 6/11/1964). 
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  - Reglament Electrotècnic d’Alta Tensió (O.M. 28/11/68). 

 

  - Ratificació del Conveni de la O.I.T. de 6/03/69 (BOE 15/10/70) sobre pes 

màxim de la càrrega a transportar a ma per un obrer. 

 

  - Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9/03/71) 

(BOE 16/03/71).  Derrogats els títols I i III per la Llei 31/95. 

 

  - Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 

9/03/71). 

 

  - Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71) (BOE 

11/03/71).  Modificat per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 

8/11/95. 

 

  - Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, de 11 de 

març) (BOE 16/03/71).  Actualitzat per la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals 8/11/1995. 

 

  - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20/09/73) (BOE 9/10/73). 

 

  - Reglaments d’ Aparells a Pressió (RD 1244/1979 del 04/04/79 i RD 

1504/1990 del 23/11/90) e Instruccions Tècniques Complementaries, 

 

  - Homologació de Mitjans de Protecció Personal de Treballadors (O.M. 

17/05/74) (BOE 29/05/74).  Se actualitzarà el 1/01/97, amb la certificació 

CE. 

 

  - Homologació i ús de peces de vestir de protecció personal segons la 

CEE (RD 1407/92). 

 

  - Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M. 23/05/77) (BOE 

14/06/77). 

 

  - Reglament de Seguretat en les màquines (RD 1495/86 del 26/05/86). 

 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 159 
 

  - Reglament d’ Explosius (Real Decret 2114/78) (BOE 7/09/78). 

 

  - Constitució Espanyola 27/12/78.  (BOE 29/12/78). 

 

  - Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

centrals elèctriques i centres de transformació (BOE 1/12/82). 

 

  - Ordre de 29/12/84 i 14/06/85.  Pla d’Emergència Contra Incendis. 

 

  - Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el 

Treball en els projectes de Edificació i Obres Públiques  (Real Decret 

555/1986) (BOE 21/03/86). 

 

  - Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

(Real Decret 1627/1997) (BOE 25/10/97). 

  - Llei 14/1.986 de 25/04/86 (BOE 29/04/86) Llei General de Sanitat. 

 

  - Senyalització de Seguretat en els Centres i Locals de Treball (Real 

Decret 1403/1986) (BOE 8 i 10/07/86). 

 

  - Model de Llibre d’Incidències corresponent a Obres en les que sigui 

obligatori un Estudi de Seguretat i Higiene (O.M. del 20/09/86) (BOE 

13/10/86). 

 

  - Normes per a Senyalització de Obres en les Carreteres (O.M. 31/08/87). 

 

  - Protecció dels Treballadors davant als riscos derivats de la exposició al 

soroll durant el treball (Real Decret 1587/1989, 27/10/89) (BOE 2/11/89). 

 

  - Llei de Seguretat Vial. (Codi Circulació) 15/06/93. 

 

  - Real Decret 1942/1993 de 5/11/93 Reglament de Instal·lacions de 

protecció Contra Incendis. 

 

  - Llei 14/1.994 de 1 de Juny.  Empreses de Treball Temporal. 
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  - Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20/06/94 (BOE 29/06/94) Llei General 

de la Seguretat Social. 

 

  - Llei 42/1994 de 30/12; desenvolupada pel Real Decret 1300/1995 de 21 

de Juliol.  Mides fiscals, Administratives i d’ordre social. 

 

  - Real Decret 159/1995 de 3/02/95 (BOE 8 i 22/03/95) sobre Equips de 

Protecció Individual. 

 

  - Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24/03/95 (BOE 29/03/95) Estatut dels 

Treballadors. 

 

  - Real Decret 1.561/1995 (BOE 26/09/1995). Jornades Especials de 

Treball. 

 

  - Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8/11/95 (BOE 

10/11/95). 

  - Llei Orgànica 10/1995 de 23/11/1995.  Codi Penal en vigor des de el dia 

25 de Maig de 1996. 

 

  - Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 4.2 Condicions dels mitjans de protecció 

 

  Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de seguretat 

col·lectiva, es limitaran en el seu us a un període de vida útil, rebuig al seu 

termini. Si els elements o peces de vestir es deterioren o adquireixen marge 

superior a l’admissible, es reposaran immediatament encara que no hagin 

arribat al límit de la seva vida prevista. 

  Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes 

d’homologació de la Comunitat Econòmica Europea. En el cas de no haver-hi 

peces de vestir homologades per aquesta normativa, es podran utilitzar les 

homologades pel Ministeri de Treball. 

  Es llisten els Equips amb la seva Norma europea i la seva correspondència 

nacional: 
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CEN/TC 158 

 

EN 397-95* 

 

CEN/TC 159 

 

EN 352-19:93* 

 

 

CENT/TC 85 

 

EN 155:95* 

 

 

EN 169:92* 

 

 

 

 

 

EN 1731:97 

 

 

 

CENT/TC 160 

 

 

EN 341:92* 

+AC:93 

+A1:96 

 

EN 353-1:92* 

 

 

 

"PROTECCIÓ DEL CAP" 

 

Cascs de protecció per a la indústria. 

 

"PROTECCIÓ AUDITIVA" 

 

Protectors auditius. Requisits de 

seguretat i assaigs. Part 1:Orelles. 

 

"PROTECCIÓ DELS ULLS" 

 

Protecció individual dels ulls. 

Especificacions. 

 

Protecció individual dels ulls. Filtres per a 

soldadura i tècniques relacionades. 

Especificacions del coeficient de 

transmissió i us recomanat. 

 

Protectors facials de malla per a us 

industrial devant a riscs mecànics i/o calor. 

 

"PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES   

D’ALÇADES" 

 

Equips de protecció individual contra 

caigudes  d’alçades. Dispositius de 

descens. 

 

Equips de protecció individual contra 

caigudes d’alçada. Part 1: Dispositius 

anticaigudes lliscants amb línia 

d’ancoratge rígid. 

 

Equips de protecció individual contra 

 

 

UNE EN 397:95 

 

 

 

UNE EN 352-1:94 

 

 

 

 

UNE EN 166:96 

 

 

UNE EN 169:93 

 

 

 

 

 

UNE EN 1731:97 

 

 

 

 

 

 

UNE EN 341:97 

 

 

 

UNE EN 353-1:93 

+ERRATUM :94 

 

 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 
 

Pàgina 162 
 

 

EN 353-2:92* 

 

 

 

 

EN 354:92* 

 

 

 

 

caigudes d’alçada. Part 2: Dispositius 

anticaigudes lliscants amb línia 

d’ancoratge flexible. 

 

Equips de protecció individual contra 

caigudes d’alçada. Elements de amarra. 

 

Equips de protecció individual contra 

caigudes d’alçada. Absorbidors d’energia. 

 

Equips de protecció individual per a 

sostenir en posició de treball i prevenció de 

caigudes d’alçada. Sistemes de subjecció. 

 

UNE EN 353-2:93 

 

 

 

 

UNE EN 354:93 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 360:92* 

 

 

 

EN 361:92* 

 

 

EN 362:92* 

 

 

EN 363:92* 

 

 

 

CEN/TC 161 

 

EN 342:96* 

 

 

 

Equips de protecció individual contra la 

caiguda d’alçades. Dispositius 

anticaigudes retràctils. 

 

Equips de protecció individual contra la 

caiguda d’alçades. Arnesos anticaigudes. 

 

Equips de protecció individual contra la 

caiguda d’alçades. Connectors. 

 

Equips de protecció individual contra la 

alçada. Sistemes anticaigudes. 

 

 

"PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES" 

 

Calçat de seguretat, calçat de protecció i 

calçat de treball d’us professional. Part 2: 

Requisit addicional i mètode d’assaig. 

 

UNE EN 360:93 

 

 

 

UNE EN 361:93 

 

 

UNE EN 362:93 

 

 

UNE EN 363:93 

 

 

 

 

 

UNE EN 344-2:96 
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EN 345:92* 

 

 

EN 345:-2:96* 

 

 

EN 346:92* 

 

 

EN 346-2:96* 

 

 

EN 347:92* 

 

 

EN 347-2:96* 

 

 

CEN/TC 162 

 

EN 388:94* 

 

 

 

 

Especificacions per al calçat de seguretat 

de us professional. 

 

Calçat de seguretat de ús professional. 

Part 2: Especificacions addicionals. 

 

Especificacions per al calçat de protecció 

de ús professional. 

 

Calçat de protecció de ús professional. 

Part 2: Especificacions addicionals. 

 

Especificacions per al calçat de treball de 

ús professional. 

 

Calçat de treball d’ús professional. Part 2: 

Especificacions addicionades. 

 

"ROBES DE PROTECCIÓ" 

 

Guants de protecció contra riscos 

mecànics. 

 

Requisits generals per a guants. 

 

 

UNE EN 345:93 

 

 

UNE EN 345-2:96 

 

 

UNE EN 346:93 

 

 

UNE EN 346-2:96 

 

 

UNE EN 347:93 

 

 

UNE EN 347-2:96 

 

 

 

 

UNE EN 388:95 

 

  Quan per a algun element no existeixi norma de homologació oficial, aquest 

serà de qualitat adequada a la prestació desitjada. 

  Elements de protecció personal antiàcid segon especificacions del llicenciant 

del procés (ulleres protectores, guants i botes de neoprè, equips respiratoris 

específics, etc). 

  Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció 

col·lectiva tindran fixats un període de vida útil, rebutjant-les al seu termini. 
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  Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més 

ràpid en una determinada peça de vestir o equip, es reposarà aquesta, 

independentment de la duració prevista o data d’entrega. 

  Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a 

dir, el màxim per al que va ser concebuda (per exemple per un accident), 

serà rebutjada i reposada al complert. 

  Aquelles peces de vestir que per el seu ús hagin adquirit més marge o 

tolerància de les admeses pel fabricant, seran reposes immediatament. 

  L’ús d’una peça de vestir o equip de protecció mai representarà un risc en sí 

mateix. 

 4.3 Proteccions col·lectives  

  - Xarxes horitzontals  

   Es col·locaran per a protegir la caiguda d’objectes a través dels forats 

horitzontals dels conductes. 

  - Baranes  

   Les baranes tancaran la futura porta de l’ascensor a cada planta.  

Tindran la suficient resistència per a garantir la retenció de persones. 

  - Plataformes de treball  

   Tindran com mínim 60 cm de amplada i les situades a partir de 2 m de 

terra estaran dotades de baranes de 90 cm de alçada, llisto intermedi i 

sòcol. 

  - Escales de ma  

   Aniran provistes de sabates antilliscants. 

  - Extintors  

   Seran de pols polivalent i CO2, revisant-se i certificant-se periòdicament. 

 4.4 Serveis de protecció 

  Servei tècnic de Seguretat i Higiene  

  L’empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i 

higiene. 

  Servei mèdic  

  L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa, propi o 

mancomunat. 

  Delegat de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salu t 

  Es nomenarà un Delegat de prevenció d’acord amb el previst en la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
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  Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors sobrepassi el previst 

en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.    

5 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 
 5.1 Organigrama de seguretat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.2 Comitè de seguretat  i  salut 

  Es constituirà en l’obra un Comitè de Seguretat i Salut segons l’ indicat en la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals Art. 38. 

 5.3 Assegurança de responsabilitat i tot risc 

  Els tècnics responsables disposaran d’una assegurança de cobertura en 

matèria de responsabilitat civil professional. 

 

 
  COORDINADOR DE 
       SEGURETAT 

 
CAP 

D’OBRA 

 
DEPARTAMENT DE 

SEGURETAT 
  EMPRESA CONSTRUCT. 

 
COMITE SEGURETAT 

EMPRESA 
CONSTRUCT 

 
SERVEIS MÈDICS DE 
         LA EMPRESA 

 
  COMITE  DE  
 SEGURETAT  DE 
       L’OBRA 

 
 PRODUCCIÓ 

 
 PRODUCCIÓ 

 
 PRODUCCIÓ 

  DELEGAT 
DE  

PRODUCCIÓ 
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  El contractista disposarà d’una cobertura de responsabilitat civil en l’exercici 

de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com 

constructor. 

  S’entén que aquesta responsabilitat civil haurà de  ser ampliada al camp de 

la responsabilitat civil patronal. 

  El contractista està obligat a la contractació d’una assegurança en la 

modalitat de tot risc en la construcció durant el pla d’execució de l’obra, amb 

la ampliació a un període de garantia d’un any, contat a partir de la data de 

recepció definitiva de l’obra. 

 5.4 Normes per a certificació dels elements de seg uretat 

  La constructora estendrà un cop al mes la valoració de les partides que en 

matèria de Seguretat, es redactin en l’obra. La valoració serà visada per la 

Direcció Facultativa i només amb la seva aprovació serà abonada per la 

propietat, que ho farà conforme s’estipuli en el contracte de l’obra. 

  Aquesta valoració no inclourà : 

  - Obres provisionals incloses en el pressupost d’obra civil. 

  - Medis auxiliars sense els quals l’obra no podria ser realitzada. 

  - Oficina de la constructora i magatzem d’eines, que formen part de l’ 

oferta global. 

  En el cas d’executar-se unitats d’obra no previstes en el pressupost 

contractat, es definiran total i correctament, i se les adjudicarà el preu 

corresponent, que se abonarà en les condiciones nomenades en el primer 

paràgraf. 

  En el cas de plantejar-se una revisió de preus, el contractista realitzarà la 

proposta a la propietat, amb l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

6 POSTA EN PRÀCTICA 

  Avanç de començar els treballs, el Contractista principal disposarà d’un Pla 

de Seguretat i Higiene específic per a totes les labors a efectuar, així com 

d’un Responsable de Seguretat. 

  Quan en les empreses on vagin a realitzar els treballs disposin d’un Pla Intern 

de Seguretat, el Contractista observarà els terminis del mateix. 

  Les empreses subcontractades hauran d’observar el Pla de Seguretat e 

Higiene del Contractista, així com les Normes de Seguretat internes de 

l’empresa on vagin a donar els seus serveis. 
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7 SEGUIMIENT I CONTROL 

El Responsable de Seguretat nomenat a tal efecte, supervisarà el 

compliment del Pla de Seguretat i Higiene, així com el compliment de 

les disposicions legals  i  les Normes de Seguretat particulars de la 

empresa on es realitzin els treballs. 

El responsable de seguretat portarà i tindrà al dia el Llibre d’Incidències i 

notificarà de qualsevol incident i/o accident que es produeixi, segons 

marquen les disposicions legals. Supervisarà que les mides de prevenció  

i de protecció siguin les adequades i que estiguin conformes amb la 

legislació vigent. Avisarà de qualsevol anomalia que observi en la seva 

funció, per a aplicar les convenients mides correctores, vigilant a l’hora 

que aquestes es realitzin de la forma més ràpida possible. 

Formarà Part i convocarà les Reunions del Comitè de Seguretat i 

Higiene, quan per la importància dels treballs així s’especifiqui. 

8 PLÀNOLS 

A continuació  es mostren tota una sèrie de plànols de detall dels diferents elements de 

protecció tant individual com col·lectiva. 
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PESTELL DE SEGURETAT AMB ELS GANXOS 
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CABLES, CADENES I ESLINGUES 
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CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA RISCS MECÀNICS 
 
 
 
 

 
 

             
 
HOMOLOGACIÓ Nº 67  (B.O.E. 3-11-76) 
             
 
NORMA TÈCNICA REGLAMENTÀRIA: MT –5  (B.O.E.  4-9-75) 
             
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
El calçat ha de tenir una puntera d’acer, intercalada entre la pell exterior i el reforç interior del 
forro, per la protecció dels dits  contra els impactes d’objectes i aplastaments. La puntera 
blindada és de tampat, sw 1,8 mm d’espessor. 
 
Sola de goma vulcanitzat, antilliscant, de neoprè o estàtica. 
 
Protecció de la part superior del peu i  el turmell mitjançant un coixinet de nylon. 
Pell tan-calf crispat. 
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CASQUET DE SEGURETAT 

 
           

 
HOMOLOGACIÓ Nº 12   (B.0.E. 12-2-76) 
             
 
NORMA TÈCNICA REGLAMENTÀRIA: NT-1  (B.O.E. 30-12-74) 
             
 
CLASSES: N/E-AT 
MODEL-TIPUS: Yelmo-PE/Polietilè d’alta densitat 
             
 
CARACTERÍSTIQUES: 
Composició:Polímer, tipus polietilè d’alta densitat. 
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TIPUS D’ESLINGUES I GASSES 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tipus d’eslingues 

Tipus de gasses 
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GUANTS AILLANTS D’ELECTRICITAT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
             
 
HOMOLOGACIÓ Nº 44   (B.O.E.  9-11-76) 
             
 
NORMA TÈCNICA REGLAMENTÀRIA: MT-4  (B.O.E.  3-9-75) 
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MÈTODE D’INSTAL.LACIÓ DE GRAPES 
 
 

 
 
 

APLICAR LA PRIMERA GRAPA: Es deixa la longitut adequada de cable  per aplicar 
les grapes amb el número i l’espaiament donats per la taula. 
Es col.loca la primera a una distància de l’extrem del cable igual a l’amplada de la base de la 
grapa. La concavitat del pern en U d’aquesta grapa apreta l’extrem lliure del cable. 
Apretar  les femelles amb el parell recomenat. 
           

SEGONA OPERACIÓ 

APLICAR LA SEGONA GRAPA: Tant pròxima a la gassa com sigui possible. 
La concavitat del pern en U apreta l’extrem lliure del cable. 
NO APRETAR LES FEMELLES A FONDO. 
 

TERCERA OPERACIÓ 

LES ALTRES GRAPES: Es col.loquen entre les dues primeres grapes a una 
distància entre elles a parts iguales (no més de l’amplada de la base de la 
grapa). 
Girar les femelles, tensar  el cable i  APRETAR A FONDO AMB 
REGULARITAT TOTES LES GRAPES fins ep parell recomanat. 
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MARQUESINES DE PROTECCIÓ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La longitut de voladiu 
serà  de 2.50 m. 
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PANTALLES PER A SOLDADORS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
HOMOLOGACIÓ Nº 75  (B.O.E.  22-1-77) 
             
 
NORMA TÈCNICA REGLAMENTÀRIA: MT-3  (B.O.E.  2-9-75) 
             
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Construït en poliestiré reforçat amb fibra de vidre. 
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PASSADÍS DE SEGURETAT 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entaulat de Protecció 
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PROTECTORS AUDITIUS 
 

 
 
 
 
 

 
 
             
 
HOMOLOGACIÓ Nº 25  (B.O.E.  6-7-76) 
             
 
NORMA TÈCNICA REGLAMENTÀRIA: MT-2  (B.O.E.  1-9-76) 
             
 
MODEL-TIPUS: Tipus tap, mida mitjana. 
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SABATES ANTILLISCANTS EN LES ESCALES DE MÀ 
 

 
 
 

Es recomana una separació entre mordasses de 2.00 m MAXIM. 
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SENYALITZACIÓ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordó 

Valles Cinta 

Con 
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SENYALS DE DEFENSA CONTRA INCENDIS 
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SENYALS D’ADVERTÈNCIA 
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SENYALS DE PROHIBICIÓ 
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SENYALS DE SALVAMENT 
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SENYALS D’OBLIGACIÓ 
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PROTECCIÓ SERRA CIRCULAR 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Guies 

Coberta de portecció 

Paral.lelogram de regulació 
Suport de la coberta 
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 SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES 
 

 
 
 
 

Mai s’ha de creuar les eslingues, és a dir, no s’han de montar unes sobre les altres ja 
que es pot produïr la rotura de la que queda apretada. 
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TRANSPORT AERI DE MATERIALS 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

II. PLÀNOLS 

00 Plànol Situació. 

01 Plànol Planta baixa, Distribució. 

02 Plànol Planta primera i Planta segona, Distribució. 

03 Plànol Planta tercera i Planta coberta, Distribució. 

04 Plànol Secció, Distribució. 

05 Plànol Façanes, Distribució. 

06 Plànol Planta baixa, Cotes. 

07 Plànol Planta primera i Planta segona, Cotes. 

08 Plànol Planta tercera i Planta coberta, Cotes. 

09 Plànol Secció, Cotes. 

10 Plànol Planta baixa, Estructures. 

11 Plànol Planta primera i Planta segona, Estructures. 

12 Plànol Planta tercera i Planta coberta, Estructures. 

13 Plànol Planta primera i Planta segona, Paviments. 

14 Plànol Planta tercera i Planta coberta, Paviments. 

15 Plànol Secció i planta Detalls constructius. 

16 Plànol Detalls constructius, Solucions 1, 2,3 i 4. 

17 Plànol Detalls constructius, Solució 5. 

18 Plànol Detalls constructius, Solucions 6 i 7. 

19 Plànol Planta baixa, Instal·lació d’aigua. 

20 Plànol Planta primera i Planta segona, Instal·lació d’aigua. 

21 Plànol Planta tercera i Planta coberta, Instal·lació d’aigua. 

22 Plànol Planta baixa, Instal·lació elèctrica. 

23 Plànol Planta primera i Planta segona, Instal·lació elèctrica. 

24 Plànol Planta tercera i Planta coberta, Instal·lació elèctrica. 

25 Plànol Planta baixa i Planta primera, Instal·lació aire condicionat. 

26 Plànol Planta segona i Planta tercera, Instal·lació aire condicionat. 

27 Plànol Instal·lació Ascensor. 

28 Plànol Fusteria 1. 

29 Plànol Fusteria 2. 



30 Plànol Façana principal, Acabats. 

31 Plànol Façana posterior, Acabats. 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

III. PLEC DE CONDICIONS 

1. DISPOSICIONS GENERALS 

2. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1 Capítol I. Delimitació de les funcions tècniques. 

2.2 Capítol II. Obligacions i drets generals del constructor o 

contractista. 

2.3 Capítol III. Prescripcions generals referents a materials, treball 

i mitjans auxiliars. 

2.4 Capítol IV. De les recepcions d’edificis i obres annexes. 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 Capítol I. Enderrocs. 

3.2 Capítol II. Sanejament. 

3.3 Capítol III. Ram de paleta. 

3.4 Capítol IV. Paviments i aplacats. 

3.5 Capítol V. Instal·lacions i fontaneria. 

3.6 Capítol VI. Instal·lacions d’electricitat. 

3.7 Capítol VII. Pintures i estucats. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Capítol I. Fiances. 

4.2 Capítol II. Preus. 

4.3 Capítol III. Valoració i abonament dels treballs. 

4.4 Capítol IV. Indemnitzacions mútues. 

4.5 Capítol V. Diversos. 

5. CONDICIONS LEGALS 

5.1 Capítol I. Obres per administració. 
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PLEC DE CONDICIONS 

 

Aquest plec de condicions consta dels següents documents: 

 

• Disposicions generals. 

• Condicions Facultatives. 

• Condicions Tècniques. 

• Condicions Econòmiques. 

• Condicions Legals. 

 

1 Disposicions generals 

 

1. El present Plec General de Condicions té com a finalitat la regulació de l’execució de 

les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles. 

2. Les presents condicions tècniques seran d’obligat compliment per part del 

contractista, el qual haurà de fer constar que coneix i es compromet a executar l’obra 

amb una estricta subjecció a aquestes condicions. 

3. Integren el contracte, a més a més del Plec de Condicions, tota la resta de la 

documentació que forma el projecte ( memòria, plànols, amidaments i pressupost ). 

4. Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s’incorporaran al 

projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

5. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 

plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 

 

2 Condicions Facultatives 

 

2.1 Capítol I.  Delimitació de les funcions tècniqu es. 

 

L’Arquitecte Director . 

a) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

b) Assistir a l’obra, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa, per tal de 

resoldre les contingències que es podessin produir i impartir les instruccions 

complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
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c) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en 

l’acte de recepció. 

d) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb 

l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat final de l’obra. 

e) Comprovar l’adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 

sòl. 

f) Coordinar la investigació en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin  a la 

direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

 

L’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

a ) Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes de protecció a l’obra i el Pla de 

Seguretat i Higiene en el treball. 

b) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 

higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

c) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra 

segons les freqüències de mostreig programades pel pla de control, així com efectuar 

les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 

constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable.  

d) Fer les medicions d’obra executades i donar conformitat, segons les relacions 

establertes, a les certificacions.  

e) Subscriure, juntament amb l’Arquitecte, el certificat final d’obra. 

f) Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 

1.4. de les Tarifes d’Honoraris aprovades per R.D. 314/1979. de 19 de gener. 

g) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 

d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

h) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscribint-la juntament 

amb l’Arquitecte i amb el Constructor. 

i) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb  el projecte, amb les normes 

tècniques i amb les    regles de bona construcció. 

 

El constructor. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposant en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel 
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seu acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i 

higiene en el treball. 

c) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes. 

d) Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions 

que s’hi practiquin. 

e) Preparar les certificacions parcials d’obra  i la proposta de liquidació final. 

f) Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replenteig de 

l’obra. 

g) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 

s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats 

que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 

d’aplicació. 

h) Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 

necessaris per l’acompliment de la seva comesa. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

 

2.2 Capítol II.  Obligacions i drets generals del c onstructor o contractista. 

 

Verificació dels documents del projecte. 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, i en 

cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

Pla de seguretat i higiene. 

El Constructor, a la vista del projecte d’execució, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene 

de l’obra a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció Facultativa. 

 

Oficina a l’obra. 

El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 

adequat, on s’hi puguin estendre i consultar plànols.  En l’esmentada oficina hi haurà  

sempre, a més a més: 
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- El projecte d’execució de l’obra, inclosos totes les modificacions que hagi pogut 

realitzar l’Arquitecte. 

- La llicència d’obres. 

- El llibre d’ordres i assistència. 

- El pla de seguretat i higiene. 

- El llibre d’incidències. 

 

 

Representació del contractista. 

El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 

seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 

facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen 

a la Contracta.  

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de 

“Condicions particulars d’índole facultativa” el Delegat del Contractista serà un facultatiu 

de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 

Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació 

compromesa. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 

part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la 

paralització de les obres sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 

deficiència. 

 

Presència del constructor en l’obra. 

El Cap d’Obra, estarà present en l’obra durant la jornada laboral i acompanyarà 

l’Arquitecte o l’Aparellador  o Arquitecte Tècnic en les visites que es facin a l’obra., 

posant-se a la seva disposició pel que calgui. 

 

Treballs no estipulats expressament. 

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 

construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat 

als documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 

interpretació, ho disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 

habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. En cas de defecte d’especificació 

en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un reformat de projecte 
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requerint consentiment exprés de la propietat toa variació que suposi increment de 

preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 

d’un 10 per 100. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels d ocuments del projecte. 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

justament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 

subscribint amb la seva signatura al conforme que figurarà al peu de totes les ordres, 

avisos o instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 

l’Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui 

fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins justament del termini de tres dies, a aquell que 

l’hagués dictat, el qual donarà a Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

 

Petició d’aclariments o instruccions. 

El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, 

segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 

correcta interpretació i execució del projecte. 

 

Reclamacions contra les ordres de la direcció facul tativa. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 

demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de 

l’Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions 

estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic 

de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el 

Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 

raonada dirigida a l’Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de 

recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

No recusació pel contractista del personal nomenat per l’arquitecte. 

El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 

aquests de la vigilància de l’obra, ni  demanar que per part de la propietat es designin 

altres facultatius per  als reconeixements i medicions. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article 

precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels 

treballs. 
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Personal. 

Tots els treballs han de ser executats per persones adequadament preparades. Es 

procurarà una bona marxa del treball, aconseguint una bona execució amb rapidesa, 

ajustant-se tant com sigui possible a la planificació de l’obra prevista en el projecte. 

 

Subcontractació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 

industrials, sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

2.3 Capítol III.  Prescripcions generals referents a materials, treball i mitjans 

auxiliars. 

 

Camins i accessos. 

El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra i el seu tancament o 

ballat. 

L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Replanteig. 

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests 

treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i 

una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada 

d’un plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte, i serà responsabilitat del 

Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 

 

Començament de l’obra. Ritme d’execució dels trebal ls. 

El Constructor començarà les obres en el termini marcat en  el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 

assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 

conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i a 

l’Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 

d’anticipació. 
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Ordre dels treballs. 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 

aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 

convenient variar. 

 

Facilitat per a altres contratistes. 

D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats 

a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les 

compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 

auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa 

. 

 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 

s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte 

en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 

Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 

qualsevol obra de caràcter urgent, anticipat de moment aquest servei, l’import del qual li 

serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que 

s’estipuli. 

Pròrroga per causa de força major. 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 

pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 

en els terminis prefixats,  se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de 

la Contracta, previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en 

un escrit dirigit a l’Arquitecte la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el 

retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 

pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el re tard de l’obra. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 

al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 

excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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Condicions generals d’execució dels treballs. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat 

de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l’Arquitecte o l’Aparellador o l’Arquitecte 

Tècnic al Constructor 

 

Obres ocultes. 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, 

se n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 

documents s’extendran per triplicat i se n’entregaran: un a l’Arquitecte; l’altre a 

l’Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. 

Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 

 

Treballs defectuosos. 

El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 

“Condicions generals i particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tot i 

cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat 

document. Per això, i fins que tinguin lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable 

de l’execució dels treballs que ha contractat  i de les faltes i defectes que en els treballs hi 

poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 

emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 

competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni  tampoc el fet que aquests treballs 

hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses 

i abonades a bon compte.    

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic 

detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 

aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuals, ja sigui en el decurs de 

l’execució dels treballs, o un cop finalitzats i abans de ser verificada la recepció definitiva 

de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d’acord amb el que s’hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció 

ordenades, es plantejarà la qüestió davant l’Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 
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Vicis ocults. 

Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de 

vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol 

moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 

necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de 

la circumstància a l’Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del 

Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de 

la Propietat. 

 

Dels materials i dels aparells, la seva procedència . 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 

punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 

Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 

presentar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells 

que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 

qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

Presentació de mostres. 

A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 

l’anticipació prevista en el calendari de l’obra. 

 

Materials no utilitzables. 

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 

lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 

utilitzables en l’obra. 

Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de 

Condicions pariculars vigent en l’obra. 

 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho 

ordeni l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la 

seva justa tassació, tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu 

transport. 
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Materials i aparells defectuosos. 

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 

en aquest Plec. o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de 

prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per 

al seu objecte, l’Arquitecte, a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre 

al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin 

l’objectiu al qual es destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres 

que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la 

Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables 

a criteri de l’Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser 

que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

 

Despeses ocasionades per proves i assaigs. 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres, seran per compte de la contracta. 

 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 

començar-se de nou a càrrec també de la Contracta. 

 

Neteja de les obres. 

És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 

de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè 

l’obra ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions. 

En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 

existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 

restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 

Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 

construcció. 
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2.4 Capítol IV.  De les recepcions d’edificis i obres a nnexes.  

De la recepció provisional. Final d’obra. 

Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la 

proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció 

provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la propietat, del Constructor, de 

l’Arquitecte i de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics 

restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 

aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’extendrà un acta amb tants 

exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer 

el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent 

de final d’obra. 

 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua 

de la fiança. 

 

Documentació final de l’obra. 

L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 

especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, 

amb allò que s’estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 4t. del Reial 

Decret 515/1989, de 21 d’abril. 

 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provi sional de l’obra. 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o 

Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor 

o del seu representant. S’extendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per 

l’Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part de la Propietat del 

saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

Termini de garantia. 

El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 

qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
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Conservació de les obres rebudes provisionalment. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 

provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 

reparacions causades per l’ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 

d’obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

De la recepció definitiva. 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 

forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual 

cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 

inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 

responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

Prorroga del termini de garantia. 

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés en les 

condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’Arquitecte-Director marcarà al 

Constructor els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries i, si no 

s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la 

fiança. 

 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les q uotes hagi estat 

rescindida. 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 

que es fixi en el Plec de Condicions. 

 

Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 

subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada 

per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 

establerts en l’article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà 

en els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però 

acceptables a criteri de l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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3 Condicions Tècniques 

 

3.1 Capítol I: Enderrocs 

 

Definició  

 

Es defineix com enderroc, l’operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats 

que obstaculitzin la construcció d’una obra o sigui necessari fer desaparèixer per a 

acabar-ne l’execució. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Enderrocament o excavació dels materials. 

• Retirada dels materials resultants als abocadors, d’utilització o d’amàs definitiu. 

 

Abans de l’execució material, un tècnic facultatiu 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 de la Direcció Facultativa. 

 

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 a les estructures existents. Serà l’Encarregat Facultatiu 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. 

 

Mesurament 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 els honoraris de projecte i de direcció 

facultativa de l’enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l’abocador o indret 

indicat a qualsevulla distància, així com tots els treballs, materials i operacions 
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necessàries per a deixar el solar, i el seu entorn immediat net de tot element que pugui 

obstaculitzar l’execució de les obres. 

 

La partida d’abonament íntegre complementària la possible existència de fonaments 

enterrades, així com els increments de cost d’aquesta fonamentació. 

 

Encara que a cap document del projecte hi figuri el concepte esmentat, o que les dades 

de la memòria siguin inexactes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar a l’hora 

de calcular l’import de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les 

incidències sobre elements enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura 

que regeix sobre el contracte. Únicament en cas de línies elèctriques o telefòniques, 

aèries o enterrades, es considerarà que el desviament serà executat directament per 

l’administració. 

 

El Contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocaments, que 

consideri de possible utilització o d’algun valor, al lloc que els assigni el Director 

Facultatiu de l’Obra. 

 

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d’aquelles fàbriques, que 

s’haguessin enderrocat per l’execució de les obres, seran d’igual quantitat i textura que 

les primitives. Les reposicions s’abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1, com si 

es tractés d’obres de nova construcció. 

 

3.2 Capítol II: Sanejament 

 

S’inclouen en aquest capítol 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. 

 

Xarxa de sanejament vertical 

 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 

 

* Xarxa horitzontal de desguàs d’aparells 

* Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 

* Xarxa de canonades de ventilació 
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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 parament i amb espai suficient per a absorbir les 

dilatacions normals del material. 

 

La distància màxima entre els elements de subjecció serà la següent segons els materials 

de les canonades: 

 

Material  Baixants Trams 

horitzontals 

Fibrociment 3,00 m  

Foneria 3,00 m  

Ferro galvanitzat 3,50 m  

Coure 3,00 m 2,50 m 

Plom 1,20 m 0,70 m 

Clorur de polivinil PVC 1,50 m 1,20 m 

Zenc 2,00 m  

 

Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. 

 

Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 

Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells 

sanitaris. Si no hi ha cap indicació en contra hauran de situar-se el més pròxim possible a 

la bunera de l’aparell. 

 

Pots sifònics 

S’empraran per a protegir un aparell o un conjunt d’aparells, 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 entre cinquanta i setanta 

mil·límetres (de 50 a 70 mm) 
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Desguàs d’aparells 

Es realitzarà amb tubs de plom o de PVC que puguin suportar una pressió hidrostàtica de 

dues atmosferes. Els brancals que recullin el desguàs de màquines de rentar, hauran de 

poder suportar en bones condicions temperatures de 100 graus centígrads (100 oC). 

 

Ventilació de les xarxes de sanejament 

Serveix per a evitar el dessifonat amb la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells 

o xuclets. 

La ventilació pot ser:  

primària, perllongant els baixants per damunt de la coberta;  

secundària, amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els 

desguassos dels aparells. 

 

Mesurament i abonament 

La xarxa vertical es mesura en metres lineals (ml) de baixant instal·lat. El preu inclou la 

part proporcional d’ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, 

sifons i/o pots sifònics, entroncs dels aparells indicats als plànols corresponents, i també 

les ajudes necessàries d’altres oficis per a 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. 

 

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. 

 

Canonades 

Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser 

formigó, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques 

reconegudes i sancionades en la pràctica. 

 

Rases 

Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada 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 
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(1,20m.) de fondària com a mínim i podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la 

solera d’un pis. 

 

Passamurs 

Els claveguerons aniran independents de l’estructura enterrada de l’edifici. Si en algun 

punt han de travessar-la ho faran per forats suficientment amplis perquè no els pugui 

afectar els seus desplaçaments. Com a norma general entre les canonades i les 

estructures hi haurà una distància mínima, en qualsevol punt de cinc centímetres (5 cm). 

 

 

Unions 

Els tubs s’uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol 

canvi de direcció, reducció o connexió es farà amb peces especials o mitjançant pericons, 

segons el tipus de canonada de que es tracti. 

 

Canonades penjades 

Les canonades que hagin d’anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de 

manera que no se sotmetin a flexions. Els ganxos metàl·lics que s’utilitzin estaran 

protegits contra la corrosió. A les canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es 

distanciaran més d’un metre i mig (1,5m.), a les de clorur de polivinil, aquesta distància no 

superarà els setanta-cinc centímetres (0,75m.). 

 

Mesurament i abonament. 

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada 

col·locada. El preu inclou la part proporcional d’excavació, solera de suport, replè, juntes, 

ganxos d’ancoratge, peces especials, obertura de passos als murs, fonaments i sostres, 

de manera que quedi totalment acabada d’acord amb les indicacions del Projecte i la 

Normativa vigent. 

 

Shunts i xemeneies d’evacuació de fums o de ventila ció. 

 

Objecte 

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. 
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Mesurament i abonament. 

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat. El preu inclou els coronaments, les 

reixetes d’aspiració, les comportes de tanca i els ajuts d’altres rams per a col·locar-los, 

d’acord amb la Normativa vigent. 

 

3.3 Capítol III: Ram de paleta. 

 

Els arrebossats i lluïts. 

 

Definició. 

Els arrebossats i lluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 

conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtos. 

 

Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, compliran quant a qualitat i 

característiques tècniques, les especificacions de la Normativa vigent i les directrius de la 

Direcció Facultativa. 

 

Mesurament i valoració. 

Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, 

descomptant els forats de més de quatre (4) metres quadrats i la meitat de llur superfície 

dels d’entre dos (2) i quatre (4) metres quadrats. 

 

El preu inclou tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d’altres oficis, peces 

especials, coronaments, preparació dels 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-lo, per tal d’acomplir amb la Normativa en el tractament de 

ponts tèrmics, s’entendran inclosos als preus dels revestiment. 
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3.4 Capítol IV: Paviments i aplacats. 

 

Enrajolats de parets. 

 

Definició. 

Són els revestiments de parets fets amb peces ceràmiques. 

 

Execució. 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals, nets de tota mena de materials 

que puguin produir despreniments de les peces. 

Les superfícies seran llises, sense cabalcaments ni deformacions, i les juntes formaran 

línees rectes en tots els sentits, sense trancament ni desploms. 

 

En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des del eixos de figura, com 

són les juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. Les 

peces finals seran sempre que es pugui, més grosses que mitja rajola. 

 

Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicional es col·locaran amb morter 

de ciment de riquesa mitja, en proporció d’un terç (1,3), escollint ciments que quan 

s’adornin no presentin augments sensibles de volum, i després d’haver-les mullat i xopat 

abans, amb aigua. Si s’utilitzen adhesius, les peces i les parets estaran seques, sempre 

que el fabricant nop indiqui altra cosa. 

 

Mesura i abonament. 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), indicats als plànols i mesuraments del 

Projecte. Si hi han diferències entre els mesuraments i els plànols, aquestes es resoldran 

prenent els metres quadrats (m2) de l’estat d’amidaments. 

 

3.5 Capítol V:  Instal·lacions de fontaneria. 

 

Definició. 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que connectada a la general de 

proveïment, arriba fins als punts de consum. Als plànols s’especificaran: esquema de la 

xarxa, de l’habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc. 
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Els tubs de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben 

calibrats amb generatius rectes o amb la corba que els hi correspongui als colzes o peces 

especials. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats  més grans de cinc 

mil·límetres (5mm), ni rugositats a més de dos mil·límetres (2mm) 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 i, al gruix de les parets la tolerància serà d’un deu per cent (10%). 

 

Aixetes. 

S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles on l’obturació s’executa 

gradualment i no de sobte, per a evitar l’efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 

 

La col·laboració de comptadors s’ajustarà a les Normes que dicti la companyia 

subministradora. s’empraran comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb 

eixos muntats. 

 

- Unions de les canonades amb les aixetes dels apar ells: 

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada 

servei, es farà mitjançant ràcord de llautó per a 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 - alineades i corregides, de manera que el tub que s’hi 

assenti quedi en les condicions d’alineació requerides.  

- Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat sota una pressió de 

quinze atmòsferes (15 ats.), produïda mitjançant bombes. L’assaig durarà quinze minuts 

(15’) i la pressió restarà invariable durant aquest temps. 

 

Si es 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. 

 

- Instal·lacions amb elevació d’aigua. 

Quan l’aigua de la xarxa d’abastament manqui de pressió per a arribar als punts de 

subministrament més enlairats - de l’edifici i permetre l’engegada de calentadors 
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instantanis, que necessiten 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. 

 

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. 

 

Mesurament i abonament. 

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l’edifici es comptarà com a partida 

alçada (P.A.), incloent al preu tant els treballs del ram de paleta necessaris, com les 

peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o la bateria de comptadors. 

 

La bateria de comptadors es valorarà com a unitat instal·lada amb tots els accessoris. 

 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge (ut), 

independentment del diàmetre, diferenciant al preu, únicament, si són o no encastades, 

incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, 

ancoratges, 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 calentadors, grups de pressió, etc., s’abonaran per unitats (ut) d’elements 

completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

 

3.6 Capítol VI: Instal·lacions d’electricitat 

 

Definició. 

En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han d’acomplir les instal·lacions 

de baixa tensió a l’edifici. 
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L’Industrial Adjudicatari realitzarà el treball, d’acord amb les prescripcions que estableix el 

Reglament Electrònic 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 de la qualitat, quantitat, model i tipus que apareixen 

detalls als documents del Projecte i Plànols. Pel que fa als que no estan especificats, 

aquests hauran d’acomplir les Normes NTE, UNE i DIN. 

 

L’Industrial Adjudicatari, haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els 

materials no específicament detallats als documents del Projecte que s’adjunten i que han 

de fer-se servir a la instal·lació. 

 

L’Industrial Adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d’Obra, serà l’encarregat 

d’aconseguir els permisos i autoritzacions necessaris del Servei d’Indústria i Energia de la 

Generalitat, i d’altres Organismes Oficials. 

L’Industrial queda obligat 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 

arribar a que aquesta accepti la instal·lació i connexió de la presa. 

 

El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de 

l’aconseguiment de les anomenades Llicències i legalitzacions. 

 

Mesurament 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. 

 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 

Pàgina 23 
 

La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (ut) de presa totalment 

acabada, amb les mateixes característiques que el cas d’alta o mitja tensió, abans 

esmentat. 

 

La instal·lació de l’estació transformadora es mesurarà per unitat (ut) d’instal·lació, 

totalment acabada d’acord amb la Normativa de la Companyia Subministradora. 

 

La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (Ut) de centralització, 

completament instal·lada, inclosos el quadre de comptadors i connexions, els ajuts del 

ram de paleta, i tots els treballs i materials necessaris per al total i complet acabament. 

 

La xarxa d’electrificació i d’enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat (Ut) 

d’instal·lacions als habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o 

de presa de corrent, que s’indiquen al Projecte, inclosos els quadres de protecció, 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, aparcament, serveis 

annexos, etc. es mesuraran per unitats (Ut) d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. 

 

Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se, per tant, la 

realització a cada habitatge de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitats 

(Ut) d’instal·lació, totalment acabada, als locals o habitatges. 

 

El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitats (Ut) completa d’instal·lació, 

incloent al preu tots els ajuts necessaris per al total acabament. 

 

3.7 Capítol VII: Pintures i estucats. 

 

Definició. 

Sota aquesta denominació s’agrupen tots aquells treballs de revestiment de superfícies, 

executats amb materials fluids, generalment acolorats 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. 
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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 a llurs color, acabats i textures. 

 

Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol 

element. 

 

Mesurament i abonament. 

El mesurament 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 emprimació dels 

paraments, amb productes adequats a cada tipus de material, i repassos, així com a la 

bastida i els elements necessaris per a poder executar el treball. 

 

El mesurament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml) inclosa la 

part proporcional d’ancoratges i suport, totalment acabada.  

 

 

4 Condicions Econòmiques 

 

4.1 Capítol I.  Fiances 

 

Fiança 

El Contractista presentarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, 

segons que s’estipuli: 

a)  Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3% i 

10% del preu total de contracta. 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la 

mateixa proporció. 

 

Fiança provisional. 

En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-

hi part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà 
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d’ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 

l’obra, d’un tres per cent (3%) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

 

El contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà 

de dipositar en el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o en el que es determini en 

el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el 

seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10%) de la quantitat per la qual es faci 

l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 

especificades en l’apartat anterior. 

 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el 

Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en 

què sigui comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la 

carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el 

mateix paràgraf. 

 

L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i 

l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per a prendre part en la 

subhasta. 

 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra 

en les condicions contractades, l’Arquitecte-Director, en nom i representació del 

Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 

administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 

accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos 

suficient per a cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no 

fossin de recepció. 

 

La seva devolució 

La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta 

dies un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que 

el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de 

l’obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
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Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 

parcials, el contractista tindrà dret a que li sigui retornada la part proporcional de la fiança 

en les recepcions parcials. 

 

4.2 Capítol II.  Preus 

 

Composició dels preus unitaris 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 

directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

A) La mà d’obra, amb els seus plussos, càrregues i assegurances socials, que 

intervinguin directement en l’execució de la unitat d’obra. 

 

B) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de 

què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

 

C) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals. 

 

D) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 

l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de 

la unitat d’obra. 

 

E) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 

equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., 

els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. 

Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 

l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels 
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costos directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública aquest 

percentatge s’estableix entre un 13% i un 17%). 

 

El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6% sobre la suma de les partides 

anteriors. 

Preu d’Execució material.  

S’anomenarà Preu d’Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 

conceptes excepte el Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta.  

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 

Generals i el Benefici Industrial. 

 

L’IVA gira sobre aquesta suma però no n’integra el preu. 

 

Preus de contracta import de contracta. 

En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc 

i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, és 

a dir, el preu d’execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en 

concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 

per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 

 

Preus contradictoris. 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les partides previstes, o quan 

calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. Si hi ha acord, el preu es resoldrà 

contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de començar l’execució dels 

treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la 

diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 

projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 

contracte. 

 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA  REHABILITACIÓ  I CANVI D’ÚS D’UN EDIFICI SITUAT  AL  
CARRER JAUME  BALMES  Nº8 DE MATARÓ 

 

Pàgina 28 
 

Reclamacions d’augment de preus per causes diverses . 

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar cap augment 

dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 

l’execució de les obres 

 

Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus.  

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació 

dels preus o la forma de medir les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en 

el primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec de 

Condicions particulars. 

 

De la revisió dels preus contractats. 

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant 

que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el 

Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del 

pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà a la 

revisió corresponent d’acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions 

Particulars, percebint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 

l’IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en 

el Calendari de l’oferta. 

 

Emmagatzematge de materials. 

El Contractista estarà obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d’obra 

que la Propietat ordeni per escrit. 

 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva 

propietat d’aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
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4.3 Capítol III.  Valoració i abonament dels trebal ls.  

 

Formes diferents d’abonament de les obres. 

Segons la modalitat escollida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el 

Plec Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptiu una altra cosa, l’abonament 

dels treballs s’efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 

l’adjudicació, disminuïda, en el seu cas, amb l’import de la baixa efectuada per 

l’adjudicatari. 

 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la 

bestreta, podent-ne variar només el nombre d’unitats executades. 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades el preu 

invariable estipulat a la bestreta per a cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista 

l’import de les compreses en els treballs executats i ultimats d’acord amb els 

documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per al 

mesurament i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 

diversos emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte-Director. 

S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec 

General de Condicions econòmiques” determina. 

 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

Relacions valorades i certificacions. 

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de 

Condicions Particulars” que regeixin l’obra, formarà el Contractista una relació valorada 

de les obres executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà 

practicat l’Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant 

al resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
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cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present “Plec General de 

Condicions econòmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 

accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta 

relació, l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, 

acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de deu (10) 

dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui examinar-les i 

tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 

reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva 

recepció, l’Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi 

fossin, donant-li compte de la seva resolució. El Contractista podrà, en el segon cas, 

acudir davant el Propietari contra la resolució de l’Arquitecte-Director en la forma prevista 

en el “Plecs Generals de Condicions Facultatives”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte-

Director expedirà la certificació de les obres executades. 

 

De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi 

preestablert. 

 

El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 

podrà certificar-se fins al noranta per cent (90%) del seu import, als preus que figuren en 

els documents de Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 

refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 

rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final. Aquestes certificacions no 

suposen ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini al qual la 

valoració es refereix. En cas que l’Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions 

s’estendran a l’origen. 
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Millores d’obra lliurement executades. 

Si el Contractista utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans 

que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu 

més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general 

introduís en l’obra, sense haver-se-li demanat, qualsevol altra modificació que sigui 

beneficiosa a criteri de l’Arquitecte-Director, només tindrà dret a l’abonament del que li 

hagués correspost en el cas d’haver construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada 

i contractada o adjudicada, encara que ho hagués fet amb l’autorització de l’Arquitecte-

Director,. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alç ada 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el 

procediment que correspongui entre els que a continuació s’expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 

partida alçada, s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris 

per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 

s’abonarà íntegrement al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de obra 

s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte-

Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha 

de seguir per a portar aquest compte que, en realitat serà d’administració, valorant-ne 

els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu 

defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se 

l’import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 

concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

Abonament d’esgotaments i altres treballs especials  no contractats. 

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 

especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del 

Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà 

l’obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran 

abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
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Pagaments. 

El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

 

L’import d’aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d’obra 

conformades per l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini d e garantia. 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat 

treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 

justificada, no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l’Arquitecte-Director 

exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que 

figuren en el pressupost i abonats d’acord amb el que es va establir en els “Plecs 

Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin 

inferiors als vigents en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran 

aquests últims. 

 

2n. Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de defectes ocasionats per l’ús de 

l’edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es 

valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 

 

3r. Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà res al Contractista per aquests 

treballs. 

 

 

4.4 Capítol IV.  Indemnitzacions mútues. 

Import de la indemnització per retard no justificat  en el termini d’acabament 

de les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil de l’import total 

dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 

d’acabament fixat en el calendari d’obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments. 

Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a que correspon el 

termini convingut, el Contractista tindrà a més, el dret de percebre l’abonament d’un 

quatre i mig per cent (4,5%) anual, en concepte d’interessos de demora, durant l’espai de 

temps de retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes 

sense realitzar-se aquest pagament, el Contractista tindrà dret a la resolució del 

contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 

materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 

que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l’obra 

contractada o adjudicada. 

 

Malgrat l’expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte 

fonamentat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que, en la data 

de l’esmentada sol·licitud, ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles, 

la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el 

contracte. 

 

4.5 Capítol V.  Diversos 

 

Millores i augments d’obra. Casos contraris. 

Només s’admetran millores d’obra, en el cas que l’Arquitecte-Director hagi manat per 

escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 

materials i aparells previstos en el contracte. 

 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error 

en les medicions del Projecte, a no ser que l’Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, 

l’ampliació de les contractades. En tots aquests casos serà condició indispensable que 

ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit 

els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 

ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin 

sobre l’import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte-Director introdueixi 

innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra 

contractades. 
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Unitats d’obra defectuoses però acceptables. 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 

l’Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament 

després de sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar amb la seva resolució, 

excepte en el cas  què, estant dins del termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra 

defectuosa i refer-la en condicions, sense excedir l’esmentat termini. 

Assegurança de les obres. 

El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la 

seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada 

moment amb el valor que tinguin per Contracte els objectes assegurats. L’import abonat 

per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del 

Propietari, perquè amb càrrec a aquest compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a 

mesura que aquesta es vagi fent.  

El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta 

dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del 

Contractista, expressada en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import 

per a cap més efecte que la reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 

anteriorment s’ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 

contracte, amb devolució de la fiança, abonament complet de les despeses, materials 

emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 

Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent 

a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte 

a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per 

l’Arquitecte-Director. 

 

En les obres de reforma o reparació, es decidirà prèviament la part d’edifici que hagi de 

ser assegurada i la seva quantia i, si no es preveu res, s’entendrà que l’assegurança ha 

de comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin a la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, 

els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de la Propietat, a 

l’objecte de recaptar d’ella la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

Conservació de l’obra. 

Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l’obra durant el 

termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la 
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recepció definitiva, l’Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar 

tot el que calgui perquè s’atengui la vigilància, neteja i tot el que fes falta per a la seva 

bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas 

de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 

l’Arquitecte-Director fixi. 

 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici 

sigui a càrrec del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc., 

que els indispensables per a la vigilància i neteja i per als treballs que fos necessari 

executar. 

 

En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 

reparar l’obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present 

“Plec de Condicions Econòmiques”. 

 

Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari. 

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 

autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, 

tindrà obligació d’adobar-los i conservar-los per a fer-ne entrega, a l’acabament del 

contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, 

sense dret a cap indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes als edificis, 

propietats o materials que hagi utilitzat. 

 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, 

no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà 

el Propietari per compte d’aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

5 Condicions Legals 

 

5.1 Capítol I.  Obres per administració 

 

Administració. 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 

realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant 

seu o bé mitjançant un constructor. 
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Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

Obres per administració directa. 

Es diuen “obres per Administració directa” aquelles en què el Propietari per si mateix o 

mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 

expressament per a aquest tema, porta directament les gestions que calguin per a 

l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra i, 

en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i 

els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi 

fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui 

com “empleat” seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la 

doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

Obres per administració delegada o indirecta. 

S’entén per “obra per administració delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i 

un Constructor perquè aquest últim, per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les 

gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “obres per Administració delegada o 

indirecta” les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor 

totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 

Propietari la facultat de poder ordenar, bé per ell mateix o mitjançant l’Arquitecte-

Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials 

i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 

necessaris per a regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 

els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot 

allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, 

percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les 

despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
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Liquidació d’obres per administració. 

Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, 

regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions particulars 

d’índole econòmica” vigents a l’obra; i, en el cas que no n’hi haguessin, les despeses 

d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en una relació valorada a la 

qual s’adjuntaran en l’ordre expressat més endavant els documents següents, conformats 

tots ells per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat 

que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació 

vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i 

la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica 

dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 

especialitzats i solts, guardians, etc., que hagin treballat a l’obra durant el termini de 

temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada 

d’enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagi pagat o 

en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 

sempre a compte del Propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia 

obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si 

no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 

d’accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 

administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 

Abonament al constructor dels comptes d’administrac ió delegada. 

Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració 

delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball 

realitzats, aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa 

periodicitat, la medició de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. 

Aquestes valoracions seran a efectes de comprovació i no tindran efectes per als 

abonaments al Constructor, si no fos que s’hagués pactat el contrari contractualment. 
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Normes per a l’adquisició dels materials i aparells . 

Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 

reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li 

autoritza per a gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari o, en la seva 

representació, a l’Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells 

oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 

 

Responsabilitat del constructor en el baix rendimen t dels obrers. 

Si l’Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 

preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en 

totes o en alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors als 

rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho 

notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises 

per a augmentar la producció en la quantia assenyalada per l’Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments 

no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per a rescabalar-se la diferència, 

rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15%) que pels conceptes abans 

expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions periòdiques que 

preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel 

que fa als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

Responsabilitats del constructor. 

En els treballs d’ ”Obres per Administració delegada” el Constructor només serà 

responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 

executades per ell i també dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als 

obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 

disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, i exceptuant l’expressat a l’article 63 

precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i 

aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 

compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 

expressats en el paràgraf anterior. 
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IV AMIDAMENTS 



 



Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

Treballs previs

00 01 Ut. 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 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

00 02 Ut. Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels 
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament 
a baixa tensió 200KVA, com a màxim

1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

00 03 Ut. Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans 
manuals

10 1 10,00

Total Amidament 10,00 Ut.

Demolicions, enderrocs i gestió de residus

01 01 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, i 
carrega manual de runa sobre camió o contenidor

Planta primera 17,3 0,15 2,60
Planta segona 15,61 0,15 2,34
Planta tercera 14,02 0,15 2,10

Total Amidament 7,04 M3

01 02 M2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Planta primera 1,18 4,86 5,73
Planta segona 1,18 4,86 5,73

Total Amidament 11,47 M2

01 03 M2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Coberta 1 83,96 83,96

Total Amidament 83,96 M2

CAPÍTOL  00
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.
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01 04 Ut. Arrencada de bunera repicat i sanejat del paviment a les 
vores, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor

Coberta 1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

01 05 M2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor

Planta primera 27,11 3,38 91,63
Planta segona 27,11 3,04 82,41
Planta tercera 27,11 2,74 74,28

Total Amidament 248,33 M2

01 06 M2 Enderroc de paret de tancament de maó massis de 15 cm 
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

Planta baixa 8,76 3,54 31,01
Planta primera 3,61 3,38 12,20
Planta segona 3,61 3,04 10,97
Planta tercera 3,61 2,74 9,89

Total Amidament 31,01 M2

01 07 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Planta baixa 14,66 3,54 51,90
Planta primera 35,75 3,38 120,84
Planta segona 35,75 3,04 108,68
Planta tercera 35,75 2,74 97,96

Total Amidament 379,37 M2

01 08 M2 Arrencat de cel ras i entramat de suport, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Planta tercera 84,17 1 84,17

Total Amidament 84,17 M2

01 09 M2 Arrencat de paviment de terrazo, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Planta primera 83,73 1 83,73
Planta segona 83,73 1 83,73
Planta tercera 83,73 1 83,73

Total Amidament 251,19 M2
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.
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01 10 M Arrencat de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Escala 1 23,52 23,52

Total Amidament 23,52 M

01 11 Ut. Arrencat de full i bastiment de finestra amb mitjans 
manuals i càrrega manual  sobre camió o contenidor

Finestres 1 7 7,00

Total Amidament 7,00 Ut.

01 12 Ut. Arrencat de full i bastiment de balconera amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Balconeres 1 6 6,00

Total Amidament 6,00 Ut.

01 13 Ut. Arrencat de full i bastiment de porta interior amb mitjans 
manuals i càrrega manual  sobre camió o contenidor

Portes 1 36 36,00

Total Amidament 36,00 Ut.

01 14 Ut. Arrencat de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, 
inclosos mecanismes i accesoris,  amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor

Persiana 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

01 15 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Baixants 1 44,48 44,48

Total Amidament 44,48 M

01 16 M Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment 
de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

Xemeneies 1 15,57 15,57

Total Amidament 15,57 M
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.
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01 17 Ut. Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Quadre 1 4 4,00

Total Amidament 4,00 Ut.

01 18 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació 
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor

Tub d'istal·lació 1 125,54 125,54

Total Amidament 125,54 M

01 19 Ut. Arrencada de sanitaris, aixetes, mecanismes i 
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,  amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Sanitaris i instal·lació 1 3 3,00

Total Amidament 3,00 Ut.

01 20 Ut. Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrocimet i 
base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

Dipòsits 1 8 8,00

Total Amidament 8,00 Ut.

01 21 Ut. Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Antena 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

01 22 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador especific o a centre de recollida 
i transferència, amb contenidor

Residus 1 237 237,00

Total Amidament 237,00 M3

Estructures

02 01 M2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb 
protector químic insecticida-funguicida, amb una dotació 
de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció

Sostres 1 250,35 250,35

Total Amidament 250,35 M2

CAPÍTOL  02
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

02 02 M Substitució funcional de bigueta de fusta per a una 
llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa 
d'acer inoxidable de tres perfils omega soldats(Nou-BAU), 
reblert de la bigueta amb morter amb additius, pont d'unió 
amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense 
disolvents, de dos components, recolzament al suport 
amb angulars d'acer inoxidable fixats amb tacs químics a 
amdós extrems del perfil, apuntalament de l'element i de 
la zona d'influència amb puntal metal·lic, inclou càrrega 
manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador 

Planta primera 1 110,92 110,92
Planta segona 1 110,92 110,92
Planta tercera 1 110,92 110,92

Total Amidament 332,76 M

02 03 Ut. Connector (Tecnaria) amb vis cargolat sobre biga de 
fusta

Planta primera 1 845 845,00
Planta segona 1 845 845,00
Planta tercera 1 845 845,00

Total Amidament 2535,00 Ut.

02 04 Kg Acer A/42-B (S 275 JR) per a biguetes formades per 
forma simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en 
perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, UPN, 
col·locat a l'obra amb soldadura

Planta primera 1 488,1 488,10
Planta segona 1 488,1 488,10
Planta tercera 1 420,1 420,10

Total Amidament 1396,30 Kg

02 05 M3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i  
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb 
bomba

Planta primera 0,15 83,43 12,51
Planta segona 0,15 83,43 12,51
Planta tercera 0,15 83,43 12,51

Total Amidament 37,54 M3

02 06 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30X15 D:6 - 6 
B 500 T 6X2,2m UNE 36092, per a l'armadura de lloses 
d'estructura

Planta primera 1 83,43 83,43
Planta segona 1 83,43 83,43
Planta tercera 1 83,43 83,43

Total Amidament 250,29 M2
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

02 07 Kg Acer en barres corrugades B 500 S de limit elàstic >= 500 
N/mm2, per a l'armadura de lloses

Planta primera 1 81,64 81,64
Planta segona 1 81,64 81,64
Planta tercera 1 81,64 81,64

Total Amidament 244,92 Kg

02 08 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda a una 
alçària <= 3m, amb puntal metàl·lic i tauló 

Planta primera 1 7,26 7,26
Planta segona 1 7,26 7,26
Planta tercera 1 7,26 7,26

Total Amidament 7,26 M

02 09 M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una 
alçària <= 3m, amb puntal metàl·lic i tauló 

Planta baixa 1 83,43 83,43
Planta primera 1 83,43 83,43
Planta segona 1 83,43 83,43

Total Amidament 250,29 M2

02 10 M3 Pilar de maó ceràmic calat de 24X11,5X10 cm, R-10 
N/mm2, de fins a 900 cm2 de secció, a cares vistes, 
col·locat amb morter ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 

Planta primera 0,36 3,38 1,22
Planta segona 0,36 3,04 1,09
Planta tercera 0,36 2,74 0,99

Total Amidament 3,30 M3

02 11 M3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb 
maó de 29X14X5 cm R15 N/mm2, per revestir, col·locat 
amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l

Plants baixa 0,15 10,97 1,65
Planta primera 0,15 10,47 1,57
Planta segona 0,15 9,42 1,41
Planta tercera 0,15 8,49 1,27

Total Amidament 5,90 M3

02 12 M2 Revoltó ceràmic de maó pla, un gruix de maó massis 
d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb 
morter ciment 1:4 elaborat a l'obra

Planta primera 0,6 4,96 2,98
Planta segona 0,6 4,96 2,98

Total Amidament 5,95 M2
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

02 13 Ut. Grapa amb armadura d'acer en barres corrugades B 500 
S per a cosit estàtic d'arc d'obra ceràmica, col·locada en 
l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i 
de retracció controlada

Planta primera 1 6 6,00
Planta segona 1 6 6,00
Planta tercera 1 13 13,00

Total Amidament 25,00 Ut.

02 14 M Substitució funcional de bigueta de formió per a una 
llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa 
d'acer inoxidable (Nou Bau) de tres perfils omega soldats, 
reblert de la bigueta amb morter amb additius, pont d'unió 
amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense 
disolvents, de dos components, recolzament al suport 
amb angulars d'acer inoxidable fixats amb tacs químics a 
amdós extrems del perfil, apuntalament de l'element i de 
la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega 
manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador

Planta primera 1 15,04 15,04
Planta segona 1 15,04 15,04
Planta tercera 1 15,04 15,04

Total Amidament 45,12 M

Coberta

03 01 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera 
de 16 a 32 mm de diametre de 5 cm de gruix, col·locat 
sense adherir.

Coberta 1 83,96 83,96

Total Amidament 83,96 M2

03 02 Ut. Substitució puntual de rajola ceràmica fina de color 
vermell, de 28X14 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i transport a 
l'abocador.

Coberta 1 20 20,00

Total Amidament 20,00 Ut.

03 03 Ut. Substitució de bunera i de reixa metàl·lica de desgüas de 
terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i 
transport a l'abocador.

1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

CAPÍTOL  03
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

03 04 M Reparació de minvell encastat al  parament, amb 
substitució de peces trencades i soltes, fins un màxim del 
25% i rejuntat amb morter asfàltic, càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.

Coberta 1 45,04 45,04

Total Amidament 45,04 M

Tancaments i divisories

04 01 Ut. Substitució puntual en envà pluvial ceràmic, de peça 
deteriorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.

Coberta 1 8 8,00

Total Amidament 8,00 Ut.

Impermeabilitzacions i aïllaments 

05 01 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú 
liquid, amb una dotació 2.5 Kg/m2 prèvia imprimació.

Coberta 1 15 15,00

Total Amidament 15,00 M2

05 02 M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 
300KPa de tensió a la compressió, de 30 mm de gruix, 
de>=1,05 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de 
suprerfície llisa i cantell mitjamossa, col·locades sense 
adherir, i amb una capa per sobre de geotextil

Coberta 1 83,96 83,96

Total Amidament 83,96 M2

Revestiments

06 01 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 
3 m d'alçaria com a màxim amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.

Planta segona 11,4 3,04 34,66
Planta tercera 11,4 2,74 31,24

Total Amidament 65,89 M2

CAPÍTOL  04

CAPÍTOL  05

CAPÍTOL  06
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

06 02 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3 m 
d'alçaria com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
guix YF.

Plants baixa 16,09 3,54 56,96
Planta primera 44,69 3,38 151,05
Planta segona 38,73 3,04 117,74
Planta tercera 38,73 2,74 106,12

Total Amidament 431,87 M2

06 03 M Formació de raco en angle recte, amb guixYG, acabat 
amb guix YF

Plants baixa 2 3,54 7,08
Planta primera 5 3,38 16,90
Planta segona 7 3,04 21,28
Planta tercera 7 2,74 19,18

Total Amidament 64,44 M

06 04 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçaria <= 
3m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt de 
16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 
(UNE-EN 12004)  i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888).

Planta segona 11,4 3,04 34,66
Planta tercera 11,4 2,74 31,24

Total Amidament 34,66 M2

06 05 M2 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 especial i  suspensió 
autoanivelladora de barra roscada.

Planta baixa 1 38,49 38,49
Planta segona 1 3,5 3,50
Planta tercera 1 3,5 3,50

Total Amidament 38,49 M2

06 06 M2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb 
massilla de polièster bicomponent per a interior.

Plants baixa 16,09 3,54 56,96
Planta primera 44,69 3,38 151,05
Planta segona 38,73 3,04 117,74
Planta tercera 38,73 2,74 106,12

Total Amidament 431,87 M2

06 07 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat 
seleccionat, col·locat a la estesa sobre paraments sense 
revestir i acabat raspat.

Façana Principal 1 53,3 53,30

Total Amidament 53,30 M2
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

06 08 M2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues 
d'acabat.

Planta primera 1 19,92 19,92
Planta segona 1 19,92 19,92
Planta tercera 1 24,1 24,10

Total Amidament 63,94 M2

06 09 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 
tixotròpica, amb una capa segelladora i dues capes 
d'acabat.

Plants baixa 16,09 3,54 56,96
Planta primera 44,69 3,38 151,05
Planta segona 38,73 3,04 117,74
Planta tercera 38,73 2,74 106,12

Total Amidament 431,87 M2

06 10 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de 
separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

Barana escala 1 16,84 16,84
Barana balcons 1 6,88 6,88

Total Amidament 16,84 M2

06 11 M Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, 
de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l.

1 5,49 5,49

Total Amidament 5,49 M

Paviments

07 01 M2 Llosa de 10 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/l, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, 

Planta segona 1 3,5 3,50
Planta tercera 1 3,5 3,50

Total Amidament 7,00 M2

07 02 M2 Capa de millora del suport anivellat de paviments 
laminars, amb pasta anivelladora

Planta primera 1 83,43 83,43
Planta segona 1 83,43 83,43
Planta tercera 1 83,43 83,43

Total Amidament 250,29 M2

CAPÍTOL 07
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

07 03 M2 Paviment amb peces de pedra natural granitica nacional 
amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 
1251 a 2500 cm2, col·locada a tuc de maceta amb morter 
de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Planta baixa 1 38,49 38,49

Total Amidament 38,49 M2

07 04 M2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de 
forma rectangular peru alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat 
a tuc de maceta amb morter adhesiu C1(UNE-EN 12004) 
i rejuntat amb beurada CG1(UNE-EN 13888).

Planta segona 1 3,5 3,50
Planta tercera 1 3,5 3,50

Total Amidament 7,00 M2

07 05 M2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús 
domèstic moderat, classe 21 (UNE-EN 13329), de 1190 a 
1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 
mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, 
amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè 
expandit de 3 mm

Planta primera 1 83,43 83,43
Planta segona 1 83,43 83,43
Planta tercera 1 83,43 83,43

Total Amidament 250,29 M2

07 06 M Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 
10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu.

Planta segona 1 10,2 10,20
Planta tercera 1 10,2 10,20

Total Amidament 20,40 M

07 07 M Sòcol multicapa sintètic per a ús domèstic moderat, de 10 
cm d'alçària, col·locat amb tacs a paret.

Planta primera 1 42,55 42,55
Planta segona 1 43,59 43,59
Planta tercera 1 43,59 43,59

Total Amidament 129,73 M

07 08 M Esglaó de pedra artificial de grà mitjà, preu alt, format per 
dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i 
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de165 l.

1 79,2 79,20

Total Amidament 79,20 M
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

Tancaments i divisòries practicables

08 01 Ut. Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada a sobre bastiment de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra aproximat de 170X72 cm, 
elaborada amb perfils de preu superior, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de ressistència 
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. 

Façana principal 1 3 3,00

Total Amidament 3,00 Ut.

08 02 Ut. Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada a sobre bastiment de base, amb dues fulles 
batents, per a un buit d'obra aproximat de 117X250 cm, 
elaborada amb perfils de preu superior, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de ressistència 
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. 

Façana principal 1 3 3,00

Total Amidament 3,00 Ut.

08 03 Ut. Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada a sobre bastiment de base, amb dues fulles 
corredisses elevables, per a un buit d'obra aproximat de 
180X250 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 
de ressistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa 
de persiana i guies. 

Façana posterior 1 6 6,00

Total Amidament 6,00 Ut.

08 04 Ut. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat 
de secció 40X20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 
170X72 cm.

Façana principal 1 3 3,00

Total Amidament 3,00 Ut.

08 05 Ut. Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 40X20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 117X250 cm.

Façana principal 1 3 3,00

Total Amidament 3,00 Ut.

CAPÍTOL  08
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

08 06 Ut. Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 40X20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 180X250 cm.

Façana posterior 1 6 6,00

Total Amidament 6,00 Ut.

08 07 Ut. Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una 
llum de bastiment de 70 cm d'amplaria i de 210 cm 
d'alçària.

Planta primera 1 3 3,00
Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 3 3,00

Total Amidament 8,00 Ut.

08 08 Ut. Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulla 
batent, amb fusta de pi roig per a envernissar per a una 
llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 210 cm 
d'alçària.

Planta primera 1 3 3,00
Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 3 3,00

Total Amidament 8,00 Ut.

08 09 Ut. Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 
35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de 
fusta, 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Planta primera 1 3 3,00
Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 3 3,00

Total Amidament 8,00 Ut.

08 10 M2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 Kg per m2

Planta primera 1 9,36 9,36
Planta segona 1 9,36 9,36
Planta tercera 1 9,36 9,36

Total Amidament 28,08 M2

08 11 Ut. Comandament manual amb torn i cable metal·lic, per a 
persianes entre 60 i 75 cm d'amplària i un pes de 50 Kg, 
com a màxim.

Planta primera 1 1 1,00
Planta segona 1 1 1,00
Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 3,00 Ut.
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

08 12 Ut. Guies per a persiana d'alumini amb cantoneres interiors 
de PVC, per a persianes enrotllables

Planta primera 1 2 2,00
Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 6,00 Ut.

9 Envidraments

09 01 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de 
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de 
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral 
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer 
o alumini.

Planta baixa 1 25,98 25,98
Planta primera 1 11,79 11,79
Planta segona 1 11,79 11,79
Planta tercera 1 11,79 11,79

Total Amidament 35,37 M2

09 02 M2 Vidres 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.

Planta primera 1 9,36 9,36
Planta segona 1 9,36 9,36
Planta tercera 1 9,36 9,36

Total Amidament 28,08 M2

10 Instal·lacions d'evacuació

10 01 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret 
massissa àrea d'aplicació B, de diametre 40 mm, fins a 
baixant, caixa o clavagueró.

Planta segona 1 3,4 3,40
Planta tercera 1 3,4 3,40

Total Amidament 3,40 M

10 02 M 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.

1 40,89 40,89

Total Amidament 40,89 M

CAPÍTOL  

CAPÍTOL  
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Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

10 03 Ut. 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.

Planta baixa 1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

11 Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilac ió 

11 01 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 3,1Frig/h de 
potència frigorífica i de 3.44 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 12 UI, col·locat.

Planta primera 1 1 1,00
Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 2,00 Ut.

11 02 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 6,1Frig/h de 
potència frigorífica i de 6.70 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 24 UI, col·locat.

Planta primera 1 1 1,00
Planta segona 1 1 1,00

Total Amidament 2,00 Ut.

11 03 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 4,73Frig/h de 
potència frigorífica i de 5.41 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AOG 18 UI 2F, AUG 
14 UIF, ASG 7 UIF, col·locat.

Planta segona 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

CAPÍTOL  
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11 04 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 3,01Frig/h de 
potència frigorífica i de 3.44 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 12 UI, col·locat.

Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

11 05 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 8,61Frig/h de 
potència frigorífica i de 9.64 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 36 UI, col·locat.

Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

12 Instal·lacions elèctriques

12 01 Ut. Quadre general de protecció de poliester reforçat, de 
160A, segons esquema unesa número 7 i encastada, 
amb interruptor general ICP de 2x40 A, linea amb cable 
3x16 mm, protegit amb tub reflex M-32 grapat a parament 
fins alimentar el quadre general de cada planta.

Planta baixa 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

12 02 Ut. Quadre distribució i protecció encastat al parament amb 
porta i marc embellidor de color blanc, amb 1 interruptor 
control de potencia ICP de 40A, 1 interruptor General 
automatic 2x40A, 3 diferencials 2/40/30, 2 
magnetotèrmics 2x10A, 5 magnetotèrmics 2x16A, i 1 
magnetotèrmic 2x20.

Planta primera 1 1 1,00
Planta segona 1 1 1,00
Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 3,00 Ut.

CAPÍTOL  
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12 03 M Canal de PVC de 220x65 mm amb tres compartiments, 
amb el cablejat per a instal·lació elèctrica corresponent a 
cada tram. 

Planta baixa 40 1 40,00
Planta primera 40 1 40,00
Planta segona 40 1 40,00
Planta tercera 40 1 40,00

Total Amidament 160,00 M

12 04 Ut. Bases per a endolls eschuko de color blanc per empotrar 
a canal de PVC 

Planta baixa 4 1 4,00
Planta primera 33 1 33,00
Planta segona 36 1 36,00
Planta tercera 24 1 24,00

Total Amidament 97,00 Ut.

12 05 Ut. Bases per a endolls eschuko de color vermell per 
empotrar a canal de PVC 

Planta primera 22 1 22,00
Planta segona 24 1 24,00
Planta tercera 16 1 16,00

Total Amidament 62,00 Ut.

12 06 Ut. Bases per a endolls eschuko de color blanc per empotrar 
a paret 

Planta segona 4 1 4,00
Planta tercera 4 1 4,00

Total Amidament 8,00 Ut.

12 07 Ut. Bases per a interruptors eschuko de color blanc per 
empotrar a paret 

Planta baixa 4 1 4,00
Planta primera 7 1 7,00
Planta segona 5 1 5,00
Planta tercera 5 1 5,00

Total Amidament 4,00 Ut.

12 08 Ut. Armari metàl·lic de RACK 2000x600x600 mm amb porta 
transparent, panell de ventilació de 300 m3 amb 
termostat, dos panells de 24 ports UTP, un panell de 48 
ports UTP i regleta amb 8 schukos.

Planta segona 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.
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12 09 M Cable UTP categoria 6 per a instal·lació de xarxa 
informàtica i telèfons.

Edifici 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 M

12 10 Ut. Bases per a telèfon de color blanc per empotrar a paret.

Planta primera 22 1 23,00
Planta segona 24 1 24,00
Planta tercera 16 1 16,00

Total Amidament 63,00 Ut.

13 Instal·lacions d'enllumenat

13 01 M Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos 
d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A 
d'intensitat niminal, muntat superficialment sobre 
paraments verticals o horitzontals, inclosa la part 
proporcional d'elements de suport i la part proporcional 
d'accesoris d'interconnexió, alimentació, derivació i 
acabat.

Planta primera 8,7 2 17,40
Planta segona 8,7 2 17,40
Planta tercera 8,7 2 17,40

Total Amidament 52,20 M

13 02 Ut. Llumenera decorativa tipus aplic, amb difusor de plàstic i 
xassis de planxa d'acer esmaltat, amb làmpada 
incandescent de 60 W, muntat superficialment a carril 
electrificat.

Planta primera, despatx 1 7 2 14,00
Planta segona, despatx 2 7 2 14,00
Planta tercera, despatx 3 7 2 14,00

Total Amidament 42,00 Ut.

13 03 Ut. Llumenera decorativa tipus downlight, amb 
portalàmpades G 24 d3, amb 1 làmpada fluorecent 
horitzontal de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb 
una temperatura de color de 3000 ó 4000K 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.

Planta segona, s.reunions 6 1 6,00

Total Amidament 6,00 Ut.

CAPÍTOL  

Pàgina 18



Unit. Descripció Amplada Alçada Total Unit.

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL 
CARRER JAUME BALMES Nº8 DE MATARÓ

13 04 Ut. Llumenera decorativa tipus ERCO compact 100 aro 
lluminós 83271 2xTC-DEL 26,reactància electrònica, 
cel·les darklight, reflector  brillant.

Planta baixa, vestíbul 10 1 10,00

Total Amidament 10,00 Ut.

13 05 Ut. Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta 
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4.

Planta baixa 1 1 1,00

Total Amidament 1,00

13 06 Ut. Llumenera decorativa tipus aplic, amb difusor de plàstic i 
xassis de planxa d'acer esmaltat, amb làmpada 
incandescent de 60 W, muntat superficialment al sostre.

Planta primera, locutoris i h.material 3 1 3,00
Planta tercera, arxiu i cuina menjador 6 1 6,00

Total Amidament 9,00 Ut.

14 Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris

14 01 Ut. Lavabo de porcellana  vitrificada, senzill, d'amplària <=45 
cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb suports 
murals.

Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 4,00 Ut.

14 02 Ut. Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb 
seient i tapa,cisterna i mecamismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat 
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

14 03 Ut. Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i <= 50 cm 
d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina.

Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

CAPÍTOL  
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14 04 Ut. Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment 
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 
superior, amb dues entrades de maniguets.

Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

14 05 Ut. Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta 
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4.

Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

14 06 Ut. Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb 
sortida de diametre 1/2" i entrada de 1/2".

Planta segona 1 1 1,00
Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

14 07 Ut. Aixeta monocomandament per aigüera, muntada 
superfícialment, mural, de llautó cromat preu superior, 
amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2".

Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

14 08 Ut. Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 
diametre1"1/4 amb enllaç de diametre 30 mm connectat a 
la xarxa de petita evacuació.

Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 2,00 Ut.

14 09 Ut. Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC.

Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

14 10 Ut. Acumulador elèctric de 50l. De capacitat, amb cubeta 
d'acer esmaltat, de 750 1500 W de potència, preu alt, 
col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i 
connectat.

Planta tercera 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.
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15 Instal·lacions de transport

15 01 Ut. Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb 
un pistó lateral i 0,6 m/s per a 8 persones (630Kg) de 4 
parades (9m), maniobra universal simple portes d'accés 
de maniobralitat corredissa automàtica de 80 cm 
d'amplaria i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina 
amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i 
qualitat d'acabats mitjana.

Ascensor 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

16 Instal·lacions contra incendis, seguretat i protecció

16 01 Ut. Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-
25, amb mànega de 20 m,  amb armari, muntada 
superfícialment a la paret.

Planta baixa 1 1 1,00

Total Amidament 1,00 Ut.

16 02 Ut. Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6Kg., 
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.

Planta baixa 1 4 4,00
Planta primera 1 2 2,00
Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 8,00 Ut.

17 Ajuts de ram de paleta

17 01 M Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans 
manuals i tapada amb guix YG i acabat lliscat amb guix 
YF

Planta baixa 1 4 4,00
Planta primera 1 2 2,00
Planta segona 1 6 6,00
Planta tercera 1 11 11,00

Total Amidament 12,00 M

17 02 Ut. Formació d'encast per a petits elements a paret de maó 
massís. Amb mitjans manuals, i collat amb guix YG.

Planta baixa 1 3 3,00
Planta primera 1 1 1,00
Planta segona 1 4 4,00
Planta tercera 1 6 6,00

Total Amidament 14,00 Ut.

CAPÍTOL  

CAPÍTOL  

CAPÍTOL  
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17 03 Ut. Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb 
màquina taladradora amb broca de diamant.

Planta baixa 1 2 2,00
Planta primera 1 2 2,00
Planta segona 1 2 2,00
Planta tercera 1 2 2,00

Total Amidament 8,00 Ut.
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Unit. Descripció Eur./Unit. Amplada Alçada Total Preu

Treballs previs

00 01 Ut. 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"

44,65 1,00 1,00 44,65

Total Amidament 44,65

00 02 Ut. Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels 
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament 
a baixa tensió 200KVA, com a màxim

220,00 1,00 1,00 220,00

Total Amidament 220,00

00 03 Ut. Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans 
manuals

20,00 10,00 1,00 200,00

Total Amidament 200,00

           464,65 € 

CAPÍTOL  01 Demolicions, enderrocs i gestió de resid us

01 01 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, i 
carrega manual de runa sobre camió o contenidor

Planta primera 113,62 17,30 0,15 294,84
Planta segona 113,62 15,61 0,15 266,04
Planta tercera 113,62 14,02 0,15 238,94

Total Amidament 799,83

01 02 M2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Planta primera 44,15 1,18 4,86 253,19
Planta segona 44,15 1,18 4,86 253,19

Total Amidament 506,38

01 03 M2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Coberta 5,83 1,00 83,96 489,49

Total Amidament 489,49

PROJECTE EXECUTIU D'UNA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS D 'UN EDIFICI SITUAT AL CARRER JAUME 
BALMES Nº8 DE MATARÓ

CAPÍTOL  00

Total capitol 00
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01 04 Ut. Arrencada de bunera repicat i sanejat del paviment a les 
vores, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor

Coberta 7,00 1,00 2,00 14,00

Total Amidament 14,00

01 05 M2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor

Planta primera 6,77 27,11 3,38 620,35
Planta segona 6,77 27,11 3,04 557,95
Planta tercera 6,77 27,11 2,74 502,89

Total Amidament 1.681,18

01 06 M2 Enderroc de paret de tancament de maó massis de 15 
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Planta baixa 6,77 8,76 3,54 209,94
Planta primera 6,77 3,61 3,38 82,61
Planta segona 6,77 3,61 3,04 74,30
Planta tercera 6,77 3,61 2,74 66,96

Total Amidament 209,94

01 07 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Planta baixa 11,76 14,66 3,54 610,30
Planta primera 11,76 35,75 3,38 1.421,02
Planta segona 11,76 35,75 3,04 1.278,08
Planta tercera 11,76 35,75 2,74 1.151,95

Total Amidament 4.461,35

01 08 M2 Arrencat de cel ras i entramat de suport, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Planta tercera 7,47 84,17 1,00 628,75

Total Amidament 628,75

01 09 M2 Arrencat de paviment de terrazo, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Planta primera 9,37 83,73 1,00 784,55
Planta segona 9,37 83,73 1,00 784,55
Planta tercera 9,37 83,73 1,00 784,55

Total Amidament 2.353,65

01 10 M Arrencat de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Escala 6,88 1,00 23,52 161,82

Total Amidament 161,82
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01 11 Ut. Arrencat de full i bastiment de finestra amb mitjans 
manuals i càrrega manual  sobre camió o contenidor

Finestres 5,86 1,00 7,00 41,02

Total Amidament 41,02

01 12 Ut. Arrencat de full i bastiment de balconera amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Balconeres 7,43 1,00 6,00 44,58

Total Amidament 44,58

01 13 Ut. Arrencat de full i bastiment de porta interior amb mitjans 
manuals i càrrega manual  sobre camió o contenidor

Portes 4,67 1,00 36,00 168,12

Total Amidament 168,12

01 14 Ut. Arrencat de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, 
inclosos mecanismes i accesoris,  amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor

Persiana 25,95 1,00 1,00 25,95

Total Amidament 25,95

01 15 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Baixants 3,27 1,00 44,48 145,45

Total Amidament 145,45

01 16 M Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment 
de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

Xemeneies 6,53 1,00 15,57 101,67

Total Amidament 101,67

01 17 Ut. Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Quadre 3,54 1,00 4,00 14,16

Total Amidament 14,16

01 18 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació 
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor

Tub d'istal·lació 1,07 1,00 125,54 134,33

Total Amidament 134,33
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01 19 Ut. Arrencada de sanitaris, aixetes, mecanismes i 
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,  amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

Sanitaris i instal·lació 201,00 1,00 3,00 603,00

Total Amidament 603,00

01 20 Ut. Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrocimet i 
base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

Dipòsits 9,33 1,00 8,00 74,64

Total Amidament 74,64

01 21 Ut. Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Antena 11,76 1,00 1,00 11,76

Total Amidament 11,76

01 22 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador especific o a centre de recollida 
i transferència, amb contenidor

Residus 1,15 1,00 237,00 272,55

Total Amidament 272,55

       12.943,61 € 

Estructures

02 01 M2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb 
protector químic insecticida-funguicida, amb una dotació 
de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció

Sostres 1,00 1,00 250,35 250,35

Total Amidament 250,35

02 02 M Substitució funcional de bigueta de fusta per a una 
llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa 
d'acer inoxidable de tres perfils omega soldats(Nou-
BAU), reblert de la bigueta amb morter amb additius, pont 
d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi 
sense disolvents, de dos components, recolzament al 
suport amb angulars d'acer inoxidable fixats amb tacs 
químics a amdós extrems del perfil, apuntalament de 
l'element i de la zona d'influència amb puntal metal·lic, 
inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i 
transport a l'abocador 

Planta primera 99,52 1,00 110,92 11.038,76
Planta segona 99,52 1,00 110,92 11.038,76
Planta tercera 99,52 1,00 110,92 11.038,76

Total Amidament 33.116,28

CAPÍTOL  02

Total capitol 01
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02 03 Ut. Connector (Tecnaria) amb vis cargolat sobre biga de 
fusta

Planta primera 1,43 1,00 845,00 1.208,35
Planta segona 1,43 1,00 845,00 1.208,35
Planta tercera 1,43 1,00 845,00 1.208,35

Total Amidament 3.625,05

02 04 Kg Acer A/42-B (S 275 JR) per a biguetes formades per 
forma simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en 
perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, UPN, 
col·locat a l'obra amb soldadura

Planta primera 1,90 1,00 488,10 927,39
Planta segona 1,90 1,00 488,10 927,39
Planta tercera 1,90 1,00 420,10 798,19

Total Amidament 2.652,97

02 05 M3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i  
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb 
bomba

Planta primera 109,41 0,15 83,43 1.369,21
Planta segona 109,41 0,15 83,43 1.369,21
Planta tercera 109,41 0,15 83,43 1.369,21

Total Amidament 4.107,63

02 06 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30X15 D:6 - 6 
B 500 T 6X2,2m UNE 36092, per a l'armadura de lloses 
d'estructura

Planta primera 3,07 1,00 83,43 256,13
Planta segona 3,07 1,00 83,43 256,13
Planta tercera 3,07 1,00 83,43 256,13

Total Amidament 768,39

02 07 Kg Acer en barres corrugades B 500 S de limit elàstic >= 500 
N/mm2, per a l'armadura de lloses

Planta primera 1,70 1,00 81,64 138,79
Planta segona 1,70 1,00 81,64 138,79
Planta tercera 1,70 1,00 81,64 138,79

Total Amidament 416,36

02 08 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda a una 
alçària <= 3m, amb puntal metàl·lic i tauló 

Planta primera 11,73 1,00 7,26 85,16
Planta segona 11,73 1,00 7,26 85,16
Planta tercera 11,73 1,00 7,26 85,16

Total Amidament 85,16
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02 09 M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una 
alçària <= 3m, amb puntal metàl·lic i tauló 

Planta baixa 21,51 1,00 83,43 1.794,58
Planta primera 21,51 1,00 83,43 1.794,58
Planta segona 21,51 1,00 83,43 1.794,58

Total Amidament 5.383,74

02 10 M3 Pilar de maó ceràmic calat de 24X11,5X10 cm, R-10 
N/mm2, de fins a 900 cm2 de secció, a cares vistes, 
col·locat amb morter ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 

Planta primera 491,65 0,36 3,38 598,24
Planta segona 491,65 0,36 3,04 538,06
Planta tercera 491,65 0,36 2,74 484,96

Total Amidament 1.621,27

02 11 M3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb 
maó de 29X14X5 cm R15 N/mm2, per revestir, col·locat 
amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l

Plants baixa 457,83 0,15 10,97 753,36
Planta primera 457,83 0,15 10,47 719,02
Planta segona 457,83 0,15 9,42 646,91
Planta tercera 457,83 0,15 8,49 583,05

Total Amidament 2.702,34

02 12 M2 Revoltó ceràmic de maó pla, un gruix de maó massis 
d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb 
morter ciment 1:4 elaborat a l'obra

Planta primera 61,72 0,60 4,96 183,68
Planta segona 61,72 0,60 4,96 183,68

Total Amidament 367,36

02 13 Ut. Grapa amb armadura d'acer en barres corrugades B 500 
S per a cosit estàtic d'arc d'obra ceràmica, col·locada en 
l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i 
de retracció controlada

Planta primera 26,67 1,00 6,00 160,02
Planta segona 26,67 1,00 6,00 160,02
Planta tercera 26,67 1,00 13,00 346,71

Total Amidament 666,75
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02 14 M Substitució funcional de bigueta de formió per a una 
llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa 
d'acer inoxidable (Nou Bau) de tres perfils omega soldats, 
reblert de la bigueta amb morter amb additius, pont d'unió 
amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense 
disolvents, de dos components, recolzament al suport 
amb angulars d'acer inoxidable fixats amb tacs químics a 
amdós extrems del perfil, apuntalament de l'element i de 
la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega 
manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador

Planta primera 99,52 1,00 15,04 1.496,78
Planta segona 99,52 1,00 15,04 1.496,78
Planta tercera 99,52 1,00 15,04 1.496,78

Total Amidament 4.490,34

       56.628,94 € 

Coberta

03 01 M2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera 
de 16 a 32 mm de diametre de 5 cm de gruix, col·locat 
sense adherir.

Coberta 6,35 1,00 83,96 533,15

Total Amidament 533,15

03 02 Ut. Substitució puntual de rajola ceràmica fina de color 
vermell, de 28X14 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i transport a 
l'abocador.

Coberta 10,59 1,00 20,00 211,80

Total Amidament 211,80

03 03 Ut. Substitució de bunera i de reixa metàl·lica de desgüas de 
terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i 
transport a l'abocador.

38,11 1,00 2,00 76,22

Total Amidament 76,22

03 04 M Reparació de minvell encastat al  parament, amb 
substitució de peces trencades i soltes, fins un màxim del 
25% i rejuntat amb morter asfàltic, càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.

Coberta 8,97 1,00 45,04 404,01

Total Amidament 404,01

        1.225,17 € 

Total capitol 02

Total capitol 03

CAPÍTOL  03
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Tancaments i divisories

04 01 Ut. Substitució puntual en envà pluvial ceràmic, de peça 
deteriorada, amb morter de ciment, inclou càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i transport a 
l'abocador.

Coberta 24,75 1,00 8,00 198,00

Total Amidament 198,00

           198,00 € 

Impermeabilitzacions i aïllaments 

05 01 M2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú 
liquid, amb una dotació 2.5 Kg/m2 prèvia imprimació.

Coberta 1,00 1,00 15,00 15,00

Total Amidament 15,00

05 02 M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 
300KPa de tensió a la compressió, de 30 mm de gruix, 
de>=1,05 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de 
suprerfície llisa i cantell mitjamossa, col·locades sense 
adherir, i amb una capa per sobre de geotextil

Coberta 12,90 1,00 83,96 1.083,08

Total Amidament 1.083,08

        1.098,08 € 

Revestiments

06 01 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, 
a 3 m d'alçaria com a màxim amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.

Planta segona 22,89 11,40 3,04 793,28
Planta tercera 22,89 11,40 2,74 714,99

Total Amidament 1.508,27

06 02 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3 m 
d'alçaria com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
guix YF.

Plants baixa 13,10 16,09 3,54 746,16
Planta primera 13,10 44,69 3,38 1.978,78
Planta segona 13,10 38,73 3,04 1.542,38
Planta tercera 13,10 38,73 2,74 1.390,17

Total Amidament 5.657,50

Total capitol 05

CAPÍTOL  05

Total capitol 04

CAPÍTOL  04

CAPÍTOL  06
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06 03 M Formació de raco en angle recte, amb guixYG, acabat 
amb guix YF

Plants baixa 6,68 2,00 3,54 47,29
Planta primera 6,68 5,00 3,38 112,89
Planta segona 6,68 7,00 3,04 142,15
Planta tercera 6,68 7,00 2,74 128,12

Total Amidament 430,46

06 04 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçaria <= 
3m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt de 
16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 
(UNE-EN 12004)  i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888).

Planta segona 30,70 11,40 3,04 1.063,94
Planta tercera 30,70 11,40 2,74 958,95

Total Amidament 1.063,94

06 05 M2 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 especial i  suspensió 
autoanivelladora de barra roscada.

Planta baixa 33,82 1,00 38,49 1.301,73
Planta segona 33,82 1,00 3,50 118,37
Planta tercera 33,82 1,00 3,50 118,37

Total Amidament 1.301,73

06 06 M2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb 
massilla de polièster bicomponent per a interior.

Plants baixa 3,83 16,09 3,54 218,15
Planta primera 3,83 44,69 3,38 578,53
Planta segona 3,83 38,73 3,04 450,94
Planta tercera 3,83 38,73 2,74 406,44

Total Amidament 1.654,06

06 07 M2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat 
seleccionat, col·locat a la estesa sobre paraments sense 
revestir i acabat raspat.

Façana Principal 27,82 1,00 53,30 1.482,81

Total Amidament 1.482,81

06 08 M2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues 
d'acabat.

Planta primera 3,83 1,00 19,92 76,29
Planta segona 3,83 1,00 19,92 76,29
Planta tercera 3,83 1,00 24,10 92,30

Total Amidament 244,89
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06 09 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 
tixotròpica, amb una capa segelladora i dues capes 
d'acabat.

Plants baixa 3,83 16,09 3,54 218,15
Planta primera 9,22 44,69 3,38 1.392,70
Planta segona 9,22 38,73 3,04 1.085,56
Planta tercera 9,22 38,73 2,74 978,43

Total Amidament 3.674,84

06 10 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de 
separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

Barana escala 21,12 1,00 16,84 355,66
Barana balcons 21,12 1,00 6,88 145,31

Total Amidament 355,66

06 11 M Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, 
de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l.

27,19 1,00 5,49 149,27

Total Amidament 149,27

       17.523,43 € 

CAPÍTOL 07 Paviments

07 01 M2 Llosa de 10 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/l, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, 

Planta segona 9,88 1,00 3,50 34,58
Planta tercera 9,88 1,00 3,50 34,58

Total Amidament 69,16

07 02 M2 Capa de millora del suport anivellat de paviments 
laminars, amb pasta anivelladora

Planta primera 1,21 1,00 83,43 100,95
Planta segona 1,21 1,00 83,43 100,95
Planta tercera 1,21 1,00 83,43 100,95

Total Amidament 302,85

07 03 M2 Paviment amb peces de pedra natural granitica nacional 
amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 
1251 a 2500 cm2, col·locada a tuc de maceta amb morter 
de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Planta baixa 162,54 1,00 38,49 6.256,16

Total Amidament 6.256,16

Total capitol 06
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07 04 M2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de 
forma rectangular peru alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat 
a tuc de maceta amb morter adhesiu C1(UNE-EN 12004) 
i rejuntat amb beurada CG1(UNE-EN 13888).

Planta segona 43,94 1,00 3,50 153,79
Planta tercera 43,94 1,00 3,50 153,79

Total Amidament 307,58

07 05 M2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús 
domèstic moderat, classe 21 (UNE-EN 13329), de 1190 a 
1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 
mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, 
amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè 
expandit de 3 mm

Planta primera 19,42 1,00 83,43 1.620,21
Planta segona 19,42 1,00 83,43 1.620,21
Planta tercera 19,42 1,00 83,43 1.620,21

Total Amidament 4.860,63

07 06 M Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 
10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhesiu.

Planta segona 9,22 1,00 10,20 94,04
Planta tercera 9,22 1,00 10,20 94,04

Total Amidament 188,09

07 07 M Sòcol multicapa sintètic per a ús domèstic moderat, de 10 
cm d'alçària, col·locat amb tacs a paret.

Planta primera 4,30 1,00 42,55 182,97
Planta segona 4,30 1,00 43,59 187,44
Planta tercera 4,30 1,00 43,59 187,44

Total Amidament 557,84

07 08 M Esglaó de pedra artificial de grà mitjà, preu alt, format per 
dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i 
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de165 l.

81,24 1,00 79,20 6.434,21

Total Amidament 6.434,21

       18.976,52 € Total capitol 07
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CAPÍTOL  08 Tancaments i divisòries practicables

08 01 Ut. Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada a sobre bastiment de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra aproximat de 170X72 cm, 
elaborada amb perfils de preu superior, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de ressistència 
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. 

Façana principal 185,87 1,00 3,00 557,61

Total Amidament 557,61

08 02 Ut. Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada a sobre bastiment de base, amb dues fulles 
batents, per a un buit d'obra aproximat de 117X250 cm, 
elaborada amb perfils de preu superior, classificació 
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de ressistència 
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. 

Façana principal 645,51 1,00 3,00 1.936,53

Total Amidament 1.936,53

08 03 Ut. Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, 
col·locada a sobre bastiment de base, amb dues fulles 
corredisses elevables, per a un buit d'obra aproximat de 
180X250 cm, elaborada amb perfils de preu superior, 
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 
de ressistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa 
de persiana i guies. 

Façana posterior 1821,54 1,00 6,00 10.929,24

Total Amidament 10.929,24

08 04 Ut. Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 40X20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 170X72 cm.

Façana principal 18,03 1,00 3,00 54,09

Total Amidament 54,09

08 05 Ut. Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 40X20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 117X250 cm.

Façana principal 34,45 1,00 3,00 103,35

Total Amidament 103,35
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08 06 Ut. Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer 
galvanitzat de secció 40X20 mm, per a un buit d'obra 
aproximat de 180X250 cm.

Façana posterior 40,68 1,00 6,00 244,08

Total Amidament 244,08

08 07 Ut. Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una 
llum de bastiment de 70 cm d'amplaria i de 210 cm 
d'alçària.

Planta primera 27,95 1,00 3,00 83,85
Planta segona 27,95 1,00 2,00 55,90
Planta tercera 27,95 1,00 3,00 83,85

Total Amidament Porta 223,60

08 08 Ut. Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulla 
batent, amb fusta de pi roig per a envernissar per a una 
llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 210 cm 
d'alçària.

Planta primera 39,33 1,00 3,00 117,99
Planta segona 39,33 1,00 2,00 78,66
Planta tercera 39,33 1,00 3,00 117,99

Total Amidament Porta 314,64

08 09 Ut. Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 
35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de 
fusta, 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Planta primera 97,43 1,00 3,00 292,29
Planta segona 97,43 1,00 2,00 194,86
Planta tercera 97,43 1,00 3,00 292,29

Total Amidament Porta 779,44

08 10 Ut. Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de 
gruix, amb dues fulles corredisses i una tarja superior, 
col·locat amb fixacions mecàniques.

Planta primera 358,70 2,00 3,38 2.424,81
Planta segona 358,70 2,00 3,04 2.180,90
Planta tercera 358,70 2,00 2,74 1.965,68

Total Amidament Porta 6.571,38

08 10 M2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 Kg per m2

Planta primera 86,29 1,00 9,36 807,67
Planta segona 86,29 1,00 9,36 807,67
Planta tercera 86,29 1,00 9,36 807,67

Total Amidament 2.423,02
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08 11 Ut. Comandament manual amb torn i cable metal·lic, per a 
persianes entre 60 i 75 cm d'amplària i un pes de 50 Kg, 
com a màxim.

Planta primera 83,00 1,00 1,00 83,00
Planta segona 83,00 1,00 1,00 83,00
Planta tercera 83,00 1,00 1,00 83,00

Total Amidament 249,00

08 12 Ut. Guies per a persiana d'alumini amb cantoneres interiors 
de PVC, per a persianes enrotllables

Planta primera 10,42 1,00 2,00 20,84
Planta segona 10,42 1,00 2,00 20,84
Planta tercera 10,42 1,00 2,00 20,84

Total Amidament 62,52

       24.204,43 € 

CAPÍTOL  099 Envidraments

09 01 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de 
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de 
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral 
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer 
o alumini.

Planta baixa 59,50 1,00 25,98 1.545,81
Planta primera 59,50 1,00 11,79 701,51
Planta segona 59,50 1,00 11,79 701,51
Planta tercera 59,50 1,00 11,79 701,51

Total Amidament 2.104,52

09 02 M2 Vidres 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.

Planta primera 98,66 1,00 9,36 923,46
Planta segona 98,66 1,00 9,36 923,46
Planta tercera 98,66 1,00 9,36 923,46

Total Amidament 2.770,37

        4.874,89 € 

CAPÍTOL  0910 Instal·lacions d'evacuació

10 01 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret 
massissa àrea d'aplicació B, de diametre 40 mm, fins a 
baixant, caixa o clavagueró.

Planta segona 17,35 1,00 3,40 58,99
Planta tercera 17,35 1,00 3,40 58,99

Total Amidament 58,99

Total capitol 08

Total capitol 09
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10 02 M 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.

23,82 1,00 40,89 974,00

Total Amidament 974,00

10 03 Ut. 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.

Planta baixa 19,76 1,00 2,00 39,52

Total Amidament 39,52

        1.072,51 € 

CAPÍTOL  0911 Instal·lacions de climatització, calefacció i ven tilació mecànica

11 01 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 3,1Frig/h de 
potència frigorífica i de 3.44 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 12 UI, col·locat.

Planta primera 1,00 0,00 0,00 1.900,00
Planta tercera 1,00 0,00 0,00 1.900,00

Total Amidament 3.800,00

11 02 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 6,1Frig/h de 
potència frigorífica i de 6.70 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 24 UI, col·locat.

Planta primera 1,00 0,00 0,00 2.100,00
Planta segona 1,00 0,00 0,00 2.100,00

Total Amidament 4.200,00

11 03 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 4,73Frig/h de 
potència frigorífica i de 5.41 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AOG 18 UI 2F, AUG 
14 UIF, ASG 7 UIF, col·locat.

Planta segona 1,00 82,00 0,00 3.125,00

Total Amidament 3.125,00

Total capitol 10
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11 04 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 3,01Frig/h de 
potència frigorífica i de 3.44 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 12 UI, col·locat.

Planta tercera 1,00 0,00 0,00 1.500,00

Total Amidament 1.500,00

11 05 Ut. Condicionador partit d'expansió directa amb condensació 
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors 
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrifug, 
comandament a distància i termostat, de 8,61Frig/h de 
potència frigorífica i de 9.64 Kcal/h de potència de 
calefacció per bomba de calor i un COP=2,7, amb 
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor 
hermètic rotatiu i fluid frigorific R22, AUG 36 UI, col·locat.

Planta tercera 1,00 0,00 0,00 3.200,00

Total Amidament 3.200,00

       15.825,00 € 

CAPÍTOL  0912 Instal·lacions elèctriques

12 01 Ut. Quadre general de protecció de poliester reforçat, de 
160A, segons esquema unesa número 7 i encastada, 
amb interruptor general ICP de 2x40 A, linea amb cable 
3x16 mm, protegit amb tub reflex M-32 grapat a parament 
fins alimentar el quadre general de cada planta.

Planta baixa 1,00 0,00 0,00 1.970,00

Total Amidament 1.970,00

12 02 Ut. Quadre distribució i protecció encastat al parament amb 
porta i marc embellidor de color blanc, amb 1 interruptor 
control de potencia ICP de 40A, 1 interruptor General 
automatic 2x40A, 3 diferencials 2/40/30, 2 
magnetotèrmics 2x10A, 5 magnetotèrmics 2x16A, i 1 
magnetotèrmic 2x20.

Planta primera 1,00 0,00 0,00 550,00
Planta segona 1,00 0,00 0,00 550,00
Planta tercera 1,00 0,00 0,00 550,00

Total Amidament 1.650,00

Total capitol 11
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12 03 M Canal de PVC de 220x65 mm amb tres compartiments, 
amb el cablejat per a instal·lació elèctrica corresponent a 
cada tram. 

Planta baixa 120,00 40,00 1,00 4.800,00
Planta primera 120,00 40,00 1,00 4.800,00
Planta segona 120,00 40,00 1,00 4.800,00
Planta tercera 120,00 40,00 1,00 4.800,00

Total Amidament 19.200,00

12 04 Ut. Bases per a endolls eschuko de color blanc per empotrar 
a canal de PVC 

Planta baixa 13,00 4,00 1,00 52,00
Planta primera 13,00 33,00 1,00 429,00
Planta segona 13,00 36,00 1,00 468,00
Planta tercera 13,00 24,00 1,00 312,00

Total Amidament 1.261,00

12 05 Ut. Bases per a endolls eschuko de color vermell per 
empotrar a canal de PVC 

Planta baixa 13,00 0,00 1,00 0,00
Planta primera 13,00 22,00 1,00 286,00
Planta segona 13,00 24,00 1,00 312,00
Planta tercera 13,00 16,00 1,00 208,00

Total Amidament 806,00

12 06 Ut. Bases per a endolls eschuko de color blanc per empotrar 
a paret 

Planta segona 14,00 4,00 1,00 56,00
Planta tercera 14,00 4,00 1,00 56,00

Total Amidament 112,00

12 07 Ut. Bases per a interruptors eschuko de color blanc per 
empotrar a paret 

Planta baixa 13,50 4,00 1,00 54,00
Planta primera 13,50 7,00 1,00 94,50
Planta segona 13,50 5,00 1,00 67,50
Planta tercera 13,50 5,00 1,00 67,50

Total Amidament 54,00

12 08 Ut. Armari metàl·lic de RACK 2000x600x600 mm amb porta 
transparent, panell de ventilació de 300 m3 amb 
termostat, dos panells de 24 ports UTP, un panell de 48 
ports UTP i regleta amb 8 schukos.

Planta segona 5537,00 1,00 1,00 5.537,00

Total Amidament 5.537,00

12 09 M Cable UTP categoria 6 per a instal·lació de xarxa 
informàtica i telèfons.

Edifici 2340,00 1,00 1,00 2.340,00

Total Amidament 2.340,00
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12 10 Ut. Bases per a telèfon de color blanc per empotrar a paret.

Planta primera 11,00 22,00 1,00 34,00
Planta segona 11,00 24,00 1,00 264,00
Planta tercera 11,00 16,00 1,00 176,00

Total Amidament 474,00

       33.404,00 € 

CAPÍTOL  0913 Instal·lacions d'enllumenat

13 01 M Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos 
d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A 
d'intensitat niminal, muntat superficialment sobre 
paraments verticals o horitzontals, inclosa la part 
proporcional d'elements de suport i la part proporcional 
d'accesoris d'interconnexió, alimentació, derivació i 
acabat.

Planta primera 54,12 8,7 2 941,688
Planta segona 54,12 8,7 2 941,688
Planta tercera 54,12 8,7 2 941,688

Total Amidament 2825,064

13 02 Ut. Llumenera decorativa tipus aplic, amb difusor de plàstic i 
xassis de planxa d'acer esmaltat, amb làmpada 
incandescent de 60 W, muntat superficialment a carril 
electrificat.

Planta primera, despatx 1 79,14 7 2 1107,96
Planta segona, despatx 2 79,14 7 2 1107,96
Planta tercera, despatx 3 79,14 7 2 1107,96

Total Amidament 3323,88

13 03 Ut. Llumenera decorativa tipus downlight, amb 
portalàmpades G 24 d3, amb 1 làmpada fluorecent 
horitzontal de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb 
una temperatura de color de 3000 ó 4000K 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.

Planta segona, s.reunions 125,27 6 1 751,62

Total Amidament 751,62

13 04 Ut. Llumenera decorativa tipus ERCO compact 100 aro 
lluminós 83271 2xTC-DEL 26,reactància electrònica, 
cel·les darklight, reflector  brillant.

Planta baixa, vestíbul 195,57 10 1 1955,7

Total Amidament 1955,7

Total capitol 12
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13 06 Ut. Llumenera decorativa tipus aplic, amb difusor de plàstic i 
xassis de planxa d'acer esmaltat, amb làmpada 
incandescent de 60 W, muntat superficialment al sostre.

Planta primera, locutoris i h.material 76,43 3 1 229,29
Planta tercera, arxiu i cuina menjador 76,43 6 1 458,58

Total Amidament 687,87

        9.544,13 € 

CAPÍTOL  0914 Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitari s

14 01 Ut. Lavabo de porcellana  vitrificada, senzill, d'amplària <=45 
cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb suports 
murals.

Planta segona 27,43 1,00 2,00 54,86
Planta tercera 27,43 1,00 2,00 54,86

Total Amidament 109,72

14 02 Ut. Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb 
seient i tapa,cisterna i mecamismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat 
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Planta segona 280,23 1,00 2,00 560,46
Planta tercera 280,23 1,00 2,00 560,46

Total Amidament 560,46

14 03 Ut. Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 
90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i <= 50 cm 
d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina.

Planta tercera 117,08 1,00 1,00 117,08

Total Amidament 117,08

14 04 Ut. Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment 
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 
superior, amb dues entrades de maniguets.

Planta segona 87,85 1,00 2,00 175,70
Planta tercera 87,85 1,00 2,00 175,70

Total Amidament 175,70

14 05 Ut. Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta 
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4.

Planta segona 157,47 1,00 2,00 314,94
Planta tercera 157,47 1,00 2,00 314,94

Total Amidament 314,94

Total capitol 13
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14 06 Ut. Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb 
sortida de diametre 1/2" i entrada de 1/2".

Planta segona 127,35 1,00 1,00 127,35
Planta tercera 127,35 1,00 1,00 127,35

Total Amidament 127,35

14 07 Ut. Aixeta monocomandament per aigüera, muntada 
superfícialment, mural, de llautó cromat preu superior, 
amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2".

Planta tercera 130,64 1,00 1,00 130,64

Total Amidament 130,64

14 08 Ut. Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de 
diametre1"1/4 amb enllaç de diametre 30 mm connectat a 
la xarxa de petita evacuació.

Planta segona 27,40 1,00 2,00 54,80
Planta tercera 27,40 1,00 2,00 54,80

Total Amidament 54,80

14 09 Ut. Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de 
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC.

Planta tercera 18,89 1,00 1,00 18,89

Total Amidament 18,89

14 10 Ut. Acumulador elèctric de 50l. De capacitat, amb cubeta 
d'acer esmaltat, de 750 1500 W de potència, preu alt, 
col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i 
connectat.

Planta tercera 252,27 1,00 1,00 252,27

Total Amidament 252,27

        1.861,85 € 

CAPÍTOL  0915 Instal·lacions de transport

15 01 Ut. Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb 
un pistó lateral i 0,6 m/s per a 8 persones (630Kg) de 4 
parades (9m), maniobra universal simple portes d'accés 
de maniobralitat corredissa automàtica de 80 cm 
d'amplaria i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina 
amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i 
qualitat d'acabats mitjana.

Ascensor 16896,00 1,00 1,00 16.896,00

Total Amidament 16.896,00

       16.896,00 € Total capitol 15

Total capitol 14
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CAPÍTOL  0916 Instal·lacions contra incendis, seguretat i prote cció

16 01 Ut. Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-
25, amb mànega de 20 m,  amb armari, muntada 
superfícialment a la paret.

Planta baixa 467,10 1,00 1,00 467,10

Total Amidament 467,10

16 02 Ut. Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6Kg., 
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.

Planta baixa 106,62 1,00 4,00 426,48
Planta primera 106,62 1,00 2,00 213,24
Planta segona 106,62 1,00 2,00 213,24
Planta tercera 106,62 1,00 2,00 213,24

Total Amidament 852,96

        1.320,06 € 

CAPÍTOL  0917 Ajuts de ram de paleta

17 01 M Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans 
manuals i tapada amb guix YG i acabat lliscat amb guix 
YF

Planta baixa 9,58 1,00 4,00 38,32
Planta primera 9,58 1,00 2,00 19,16
Planta segona 9,58 1,00 6,00 57,48
Planta tercera 9,58 1,00 11,00 105,38

Total Amidament 114,96

17 02 Ut. Formació d'encast per a petits elements a paret de maó 
massís. Amb mitjans manuals, i collat amb guix YG.

Planta baixa 10,78 1,00 3,00 32,34
Planta primera 10,78 1,00 1,00 10,78
Planta segona 10,78 1,00 4,00 43,12
Planta tercera 10,78 1,00 6,00 64,68

Total Amidament 150,92

17 03 Ut. Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb 
màquina taladradora amb broca de diamant.

Planta baixa 7,43 1,00 2,00 14,86
Planta primera 7,43 1,00 2,00 14,86
Planta segona 7,43 1,00 2,00 14,86
Planta tercera 7,43 1,00 2,00 14,86

Total Amidament 59,44

           325,32 € 

Total capitol 16

Total capitol 17
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                  464,65 € 
             12.943,61 € 
             56.628,94 € 
               1.225,17 € 
                  198,00 € 
               1.098,08 € 
             17.523,43 € 
             18.976,52 € 
             24.204,43 € 
               4.874,89 € 
               1.072,51 € 
             15.825,00 € 
             33.404,00 € 
               9.544,13 € 
               1.861,85 € 
             16.896,00 € 
               1.320,06 € 
                  325,32 € 

TOTAL CAPÍTOLS 218.386,60 €           

Total capítol 09 Envidraments
Total capítol 10 Instal·lacions d'evacuació

Total capítol 17 Ajuts de ram de paleta
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Total capítol 11 Instal·lacions de climatització, 
Total capítol 12 Instal·lacions elèctriques
Total capítol 13 Instal·lacions d'enllumenat
Total capítol 14 Instal·lacions de lampisteria i 

RESUM DE CAPÍTOLS

Total capítol 00 Treballs prèvis

Total capítol 15 Instal·lacions de transport
Total capítol 16 Instal·lacions contra incendis, 

Total capítol 01 Demolicions, enderrocs i gestió de  
Total capítol 02 Estructures

Total capítol 07 Paviments
Total capítol 08 Tancaments i divisories 

Total capítol 03 Coberta
Total capítol 04 Tancaments i divisories
Total capítol 05 Impermeabilitzacions i aïllaments
Total capítol 06 Revestiments
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